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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Дисципліна               «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

 

Освітній ступінь       «Бакалавр»                               
 

Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізація (ОП) :              Економічна кібернетика  

Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізація (ОП):                 Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціальність:          051 Економіка 
Спеціалізація (ОП):               Міжнародна економіка 

Спеціальність           071 Облік і оподаткування 
Спеціалізація (ОП):            Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Спеціалізація (ОП) :            Фінанси і кредит 

Спеціальність:           075 Маркетинг 
Спеціалізація (ОП) :              Маркетинг 

Спеціальність:          076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Спеціалізація (ОП):            Підприємницька діяльність в авіації 

 
 

№ Складова комплексу 
Позначення  

електронного файлу 

Наявність  

друкований  

вигляд 

електронний  

вигляд 

1 Навчальна програма  01_Іноземна мова за професійним 

спрямуванням_НП 

+ + 

2 Робоча навчальна програма  

(денна форма навчання)  

02_ Іноземна мова _РНП + + 

3 Рейтингова система оцінювання 03_ Іноземна мова за 
професійним спрямуванням_ 

РСО 

+ РНП 

4 Календарно-тематичний план 04_ Іноземна мова за 

професійним спрямуванням_КТП 

+ РНП 

5 Пакет комплексних контрольних робіт 

 

05 _ Іноземна мова за 

професійним спрямуванням_ККР 

+ + 

 

6 Модульні контрольні роботи 06_ Іноземна мова за 

професійним спрямуванням 

_МКР 

+  

+ 

 

7  Перелік програмних питань на залік 

 

07_ Іноземна мова за 

професійним спрямуванням_ЗП 

+ + 

 

8 Методичні рекомендації з самостійної 

роботи студентів та навчально-методичні 

матеріали 

08_ Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням_МР_СРС 

+ + 

 

9 Навчальний посібник  з підготовки до 

практичних занять  

 

Бібліотека НАУ + Бібліотека 

НАУ 
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(Ф 03.02–85) 

 

Список розробників пакету комплексних контрольних робіт  
 

Пакет комплексних контрольних робіт 
 з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

 

Освітній ступінь       «Бакалавр» 
 

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація (ОП) :              Економічна кібернетика  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація (ОП):                 Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціальність:          051 Економіка 

Спеціалізація (ОП):               Міжнародна економіка 

Спеціальність           071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація (ОП):            Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація (ОП) :            Фінанси і кредит 

Спеціальність:           075 Маркетинг 

Спеціалізація (ОП) :              Маркетинг 

Спеціальність:          076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Спеціалізація (ОП):            Підприємницька діяльність в авіації 

 

розробила: 

к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов за фахом _______   Т.А. Давиденко                  
 

 

Пакет  комплексних контрольних  робіт   

схвалено на засіданні  кафедри  іноземних мов за фахом  

 

протокол №  від "   " _________________ 20___ р. 

 

  

Завідувач кафедри ___________________________________  О. М. Акмалдінова  
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Зразок білету  

Комплексної контрольної роботи 
 

                              (Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація (ОП) :              Економічна кібернетика  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація (ОП):                 Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціальність:          051 Економіка 

Спеціалізація (ОП):               Міжнародна економіка 

Спеціальність           071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація (ОП):            Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація (ОП) :            Фінанси і кредит 

Спеціальність:           075 Маркетинг 

Спеціалізація (ОП) :              Маркетинг 

Спеціальність:          076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація (ОП):            Підприємницька діяльність в авіації 

 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"____ 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 4 

 

1. Translate the text in writing. 

           In the process of production the capital assets gradually wear out, thus after a definite period of time they have 

to be replaced. This is known as their physical depreciation. 

Capital assets are also subject to moral depreciation, that is after serving for some period of time, they may become 

obsolete before they are physically worn out and have to be replaced by more up-to-date means of production. Such 

obsolescence of the assets is caused by technological changes and by the introduction of new and better machinery and 

methods of production. Obsolescence can also be caused by the commodity produced by the asset, for example, if it 

goes out of fashion. In the latter case, the degree of obsolescence will depend on the specific nature of the asset. 
Sometimes assets can easily adapted to alternative uses while others may have only one application. In case of 

deterioration, an asset changes in value because of the effects of nature, for example, for machinery this might be rust, 

for buildings it is connected with decadence, for farm lands it is caused by erosion.  

 2. Give definitions of the following terms: double-entry bookkeeping; overhead; auditing. 

3. Answer the questions: 
1.What is included in current liabilities? 

2. What are the six alternatives available in foreign manufacturing? 

 

 

 

 

 

                                                                                               Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 _____________О. М. Акмалдінова  

                                                                                                                                                "_____" _______________20___  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ФАХОМ 

 

 

 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 
Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізація (ОП) :              Економічна кібернетика  

Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізація (ОП):                 Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціальність:          051 Економіка 
Спеціалізація (ОП):               Міжнародна економіка 

Спеціальність           071 Облік і оподаткування 
Спеціалізація (ОП):            Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Спеціалізація (ОП) :            Фінанси і кредит 

Спеціальність:           075 Маркетинг 
Спеціалізація (ОП) :              Маркетинг 

Спеціальність:          076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Спеціалізація (ОП):            Підприємницька діяльність в авіації 

 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"____ 

 

розробила: 

к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов за фахом _______   Т.А. Давиденко                  

 
 

 Пакет  модульних контрольних  робіт   

схвалено на засіданні  кафедри   

іноземних мов за фахом  

 

протокол №__від "_____" ______20__ р. 

 

  

Завідувач кафедри ______________________________________  О.М. Акмалдінова 
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 Зразок модульної контрольної роботи 

 

National Aviation University 

Discipline: Professional Foreign Language 

(English Language) 

Specialities 051, 071, 072, 075, 076 

Module 3 

 «Accounting and auditing. Financial activity of airlines» 

 

Variant 1 
1.Translate the following text in writing. 
 Accounting provides informational access to a company's financial condition for three broad interest groups. 

First, it gives the company’s management the information to evaluate financial performance over a previous period of 

time, and to make decisions regarding the future. Second, it informs the general public, and in particular those who are 

interested in buying its stock, about the financial position of the company. Third, accounting provides reports for the 

tax and regulatory departments of the government. In general, accounting information can be classified into two main 

categories: financial accounting and managerial accounting. 

Managerial accounting deals with cost and profit relationships, efficiency and productivity, planning and 

control, pricing decisions, capital budgeting, etc. This information provides a wide variety of specialized reports for 

division managers, department heads, project directors. 

A standard set of financial statements is expected to be prepared regularly by financial accounting and 

published in an annual report at the end of the fiscal year.  
 

2.Give English equivalents to the following: 

Належний, доречний 

Чистий збиток 

Звіт про рух грошових потоків 

Персонал, штат 

Брати на себе зобов’язання 

Надавати послугу 

Грошові надходження 

Активи, чиста вартість капіталу 

Фінансові дані 

Кредитовий рахунок 
 

3. Give definitions to the terms: asset, revenues, deterioration. 

 

4. Translate into English: 

1. До довгострокових нематеріальних активів належать такі речі як земля, нерухомість і обладнання, оскільки 

вони задіяні у процесі виробництва протягом тривалого часу. 

2. Звіт про нерозподілений прибуток містить інформацію про використання акціонерного капіталу і про рівень 

дивідендів акціонерів. 

3. Виробництво може бути рентабельним, якщо як матеріальні так і нематеріальні активи знаходяться в 

правильному співвідношенні. 

 

5. Give answer to the question. 

What are the three main types of depreciation? 

 

 
                                                                          Завідувач  кафедри 

                                                                                                     ____________ О.М. Акмалдінова 

                                                                                                     "_____" _______________20__ р
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ФАХОМ 

 
ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

з дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" 
Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізація (ОП) :              Економічна кібернетика  

Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізація (ОП):                 Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціальність:          051 Економіка 
Спеціалізація (ОП):               Міжнародна економіка 

Спеціальність           071 Облік і оподаткування 
Спеціалізація (ОП):            Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Спеціалізація (ОП) :            Фінанси і кредит 

Спеціальність:           075 Маркетинг 
Спеціалізація (ОП) :              Маркетинг 

Спеціальність:          076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Спеціалізація (ОП):            Підприємницька діяльність в авіації 

 

розробила: 

к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов за фахом _______   Т.А. Давиденко                  

 

 

 

 

 

 
 

Питання розглянуто    

та схвалено на засіданні  кафедри   

іноземних мов за фахом  

 

протокол №__від "_____" ______20__ р. 

 

  

Завідувач кафедри ______________________________________О. М. Акмалдінова  
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

 

 
1. Фінансова діяльність авіакомпанії.  

2. Бухгалтерський облік.  

3. Ведення фінансової документації. 

4. Бухгалтерія як складова аналізу господарської діяльності. 

5. Етапи бухгалтерського обліку. 
6. Бухгалтерська інформація. 

7. Активи та пасиви. 

8. Балансове рівняння. 

9. Історія розвитку  бухгалтерського обліку. 

10. Структура аудиту. 

11. Аудит. Види аудиторів, їх функції. 

12. Методи амортизації. 

13. Амортизація активів. 

14. Накладні витрати та їх відшкодування. 

15. Експлуатаційні витрати авіакомпанії. 

16. Складові маркетингового комплексу. 

17. Маркетингова стратегія та її складові. 
18. Маркетинговий план компанії.  

19. Ринок та його складові. 

20. Аналіз ринку. 

21. Методи маркетингових досліджень. 

22. Етапи маркетингових досліджень. 

23. Правові аспекти маркетингу. 

24. Інтелектуальна власність. Захист прав споживачів. 

25. Мікросередовище та його аспекти. 

26. Ринкові посередники та їх функції. 

27. Макросередовище. Визначення макросередовища. 

28. Аспекти макросередовища. 
29. Класифікація продуктів. 

30. Види споживчих продуктів. 

31. Промислові продукти. 

32. Життєвий цикл товару, його етапи. Бренди. 

33. Ціноутворення. 

34. Розміщення товарів. 

35. Персонал. 

36. Збут. 

37. Прибуток від реалізації квитків. 
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Методичні рекомендації  

з самостійної роботи студентів та навчально-методичні матеріали  

з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

 
 

 

 

 

 

розробила: 

к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов за фахом _______   Т.А. Давиденко                  
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Методичні рекомендації  з самостійної роботи студентів 
Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у 

вільний від аудиторних занять час. Зміст СРС над конкретною дисципліною визначається 

робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача відповідно до затверджених в установленому порядку 

методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь 

студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу. 

З навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

самостійна робота студентів передбачає: 

 опанування матеріалу, що вивчається на практичних заняттях; 

 самостійне вивчення теоретичних питань програми, що винесені на самостійне 

вивчення; 

 підготовку до написання модульної контрольної роботи. 

Теоретичні питання, що винесені на самостійне вивчення: 

 
За темою «Бухгалтерський облік та аудит. Фінансова діяльність авіакомпанії» 

1.  Методи амортизації. 

2.  Амортизація активів. 

3.  Накладні витрати та їх відшкодування. 

4.  Експлуатаційні витрати авіакомпанії. 

5. . Прибуток від реалізації квитків. 

За темою «Економічна діяльність авіаційного підприємства. Основи маркетингу. 

Маркетинг авіакомпанії»   

1.  Аналіз ринку. 

2.  Ринкові посередники та їх функції. 

3.  Промислові продукти. 

4.  Ціноутворення. 

5.  Розміщення товарів. 

6.  Персонал. 

7.  Збут. 

За темою  «Основи управління. Управління авіакомпанією» 
1. 1 Лідерство як елемент соціальної взаємодії. 

2.  Робота в команді. 

3.  Управління людськими ресурсами. 

4.  Оцінка результатів діяльності. 

5.  Цільовий менеджмент. 

За темою «Фінанси. Гроші та кредит» 
1.  Ф’ючерсні контракти. 

2.  Обмін валют. 

3.  Ринок обміну валют. 

4.  Фінансування міжнародної торгівлі. Акредитиви. 

5.  Фінансові та страхові інституції. 

6.  Страхування. 

7.  Фінансова складова експлуатації літаків. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

                                   Основні рекомендовані джерела 

1. Кучерява Л.В., Розум М.І., Анпілогова Т.В., Мальцева М.М., Сорокун Г.В. 

Professional English. Basics of Economics. Airline Economics. – К.: НАУ, 2011, – 

454с. 

2. Акмалдінова О.М., Письменна О.О. Economics and Management. Reader: 

Навчальний посібник. – К: НАУ, 2002. – 176 с. 

3. Акмалдінова О.М., Письменна О.О. Air transportation: Organization and 

market: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2007. – 160 с. 

4. Англійська мова. Fundamentals of marketing: Методична розробка/ Уклад.: 

Т.О.Вакуленко. – К.: НАУ, 2001. – 56 с. 

5. Англійська мова. Fundamentals of management: Методична розробка / 

Уклад.: О.М.Акмалдінова, Т.О. Вакуленко. – К.: НАУ, 2003. – 136 с. 

6. Е.В. Глушенкова, Е.Н. Комарова Английский язык для студентов 

экономических специальностей: учебник . - 2-е изд. - М.: АСТ: Астрель, 2007. 

- 350 с. 

7. Англійська мова. Banking: Методична розробка / Уклад.: О.М. Акмалдінова, 

Т.В.Акопян, С.Ю. Грицай. – К.: НАУ, 2003. – 64 с. 

8. Акмалдінова О.М., Старовойтова Л.І. Business English for Aviation Managers: 

Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2001. – 176 с. 

  

Додаткові рекомендовані джерела 

1. Акмалдінова О.М., Будко Л.В., Старовойтова Л.І. High-Style Socio-Political 

Terminology.– К.: НАУ, 2005, – 228с. 

2. Англо-українські та українсько-англійські словники. 

3. Журнальні статті з періодичних фахових видань.  

4. Газетні статті з суспільно-політичної тематики. 

5. Граматичні довідники з іноземної мови. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ФАХОМ 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ПІДГОТОВКИ  

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація (ОП) :              Економічна кібернетика  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація (ОП):                 Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціальність:          051 Економіка 

Спеціалізація (ОП):               Міжнародна економіка 

Спеціальність           071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація (ОП):            Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація (ОП) :            Фінанси і кредит 

Спеціальність:           075 Маркетинг 

Спеціалізація (ОП) :              Маркетинг 

Спеціальність:          076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація (ОП):            Підприємницька діяльність в авіації 

 

 

Розробили:   

Л.В. Кучерява, М.І. Розум, Т.В. Анпілогова, М.М. Мальцева, Г.В. Сорокун 
 

 

 

 

    

Схвалено на засіданні  кафедри   

іноземних мов за фахом  

 

протокол №__від "_____" ______20_ р. 

 

  

Завідувач кафедри _____________________________________  О. М. Акмалдінова 
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Зразок Навчального Посібника з підготовки  

до практичних занять 

UNIT I. ACCOUNTING AND AUDITING. AIRLINE FINANCIAL ACTIVITY 

 
Exercise 2. Read, translate and give the gist of text 1. 

 

Text 1. Airline Finance and Accounting Management 

The provision of timely financial information and analysis is essential for the achievement of an airline's 

business objectives. It is often the difference between success or failure in the increasing competitive marketplace. 

Accounting and control of passenger sales is essential if hard earned revenues are to be protected. 

Airlines can no longer afford finance and accounting people who are just bookkeepers. To be truly effective 

they need to be able to interpret financial data, provide advice for strategic planning, construct capital budgets, allocate 

assets and exercise financial control. 

This course offers airlines an opportunity to have their key people acquire the knowledge and skills needed to 

perform these functions effectively. 

The increasing complexity of our industry has broadened the scope and responsibility of the treasury function. 
The airline treasurer is expected to perform at higher levels and in some cases treasury has become a profit 

centre. 

These changes require strategies for effective management of cash flow to minimize the costs of idle or 

underemployed funds and to unneeded borrowing and to derive maximum income. 

Managers in all these fields of financial activity should be trained to know: 

- the role of financial departments and relationships with other corporate functions. 

- business strategy and corporate financial planning. 

- mathematics of finance and the financial analysis. 

- funding of corporations and corporate growth and investment. 

- ticket inventory and control, registration of ticket use and sales reporting. 

-forms of payment, refund procedures and remittance procedures. 

 

Exercise 3.  Answer the questions on text 1: 

1.Why is the provision of timely financial information and analysis essential for the achievement of an airline’s 

business objectives? 2. What airlines can be truly effective? 3. What is the sphere of knowledge Finance and 

Accounting managers should master? 4.What are market requirements for Finance and Accounting people? 

 

Exercise 4. Give English equivalents and make-up your own sentences with them: забезпечення своєчасною 

фінансовою інформацією, успіх і невдача, бухгалтерська справа, захищати важко зароблений прибуток, 

обліковець, тлумачити фінансові дані, складати капітальний бюджет, асигнувати активи, здійснювати 

фінансовий контроль, провідні спеціалісти, розширювати кругозір, казна, ефективне управління потоком 

готівки, одержувати максимальний прибуток, фінансування корпорацій, корпоративне зростання та 

інвестування, процедура відшкодування збитків за невикористаний квиток, грошовий переказ.  

 

Exercise 5. Match the verbs in the first column with the most likely phrases in the second column. More than 

one combination may be possible.     

to provide                                                financial control 

to construct                                             scope and responsibility 

to allocate                                               financial data 

to interpret                                               advice 

to exercise                                               hard earned revenues 

to perform                                               maximum income 

to broaden                                               capital budget 

to protect                                                 functions 
to derive                                                  assets 

 

Exercise 6. Complete the sentences according to the text. 

1. The provision of timely financial information and analysis is … 2. Accounting and control of passenger 

sales is essential if … 3. To be truly effective finance and accounting people need to be able…        4. This course 

offers airlines an opportunity … 5. Managers in all fields of financial activity should be trained to know… 

 

Exercise 7. Find all infinitives in text 1 and analyse them. 
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 
Дата видачі П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

(Ф 03.02  02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої особи 

Дата 

ознайомлен

ня 

Примітки 

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02  03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введенн

я зміни зміненого заміненого нового анульованого 

        

        

        

        

        

(Ф 03.02  04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

 


	к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов за фахом _______   Т.А. Давиденко
	розробила:
	к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов за фахом _______   Т.А. Давиденко (1)
	Пакет  комплексних контрольних  робіт
	схвалено на засіданні  кафедри  іноземних мов за фахом
	протокол №  від "   " _________________ 20___ р.
	Завідувач кафедри ___________________________________  О. М. Акмалдінова
	Зразок білету  Комплексної контрольної роботи
	Кафедра іноземних мов за фахом
	VARIANT № 4
	розробила:
	к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов за фахом _______   Т.А. Давиденко
	Пакет  модульних контрольних  робіт
	схвалено на засіданні  кафедри
	іноземних мов за фахом
	протокол №__від "_____" ______20__ р.
	Завідувач кафедри ______________________________________  О.М. Акмалдінова
	розробила: (1)
	к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов за фахом _______   Т.А. Давиденко (1)
	Питання розглянуто
	та схвалено на засіданні  кафедри
	іноземних мов за фахом (1)
	протокол №__від "_____" ______20__ р. (1)
	Завідувач кафедри ______________________________________О. М. Акмалдінова
	розробила: (2)
	к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов за фахом _______   Т.А. Давиденко (2)
	Схвалено на засіданні  кафедри
	іноземних мов за фахом (2)
	протокол №__від "_____" ______20__ р. (2)
	Завідувач кафедри ______________________________________  О. М. Акмалдінова
	Розробили:
	Л.В. Кучерява, М.І. Розум, Т.В. Анпілогова, М.М. Мальцева, Г.В. Сорокун
	Схвалено на засіданні  кафедри (1)
	іноземних мов за фахом (3)
	протокол №__від "_____" ______20_ р.


	(Ф 03.02 – 01)
	(Ф 03.02 ( 02)
	(Ф 03.02 ( 03)
	(Ф 03.02 ( 04)

