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Список розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР)

Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни “Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)”__
для студентів
спеціальності: 186 “Видавництво та поліграфія”
спеціалізації (ОП): “ Технології електронних мультимедійних видань ”
розробили
старший викладач кафедри іноземних мов за фахом ___________Н. Муркіна
старший викладач кафедри іноземних мов за фахом ___________С. Юрченко

Пакет комплексних контрольних робіт схвалено на засіданні кафедри
іноземних мов за фахом
протокол №

від "

"

20

р.

Завідувач кафедри ________________________________________ О. Акмалдінова

(Ф 03. 02-86)

Рецензія
на пакет комплексних контрольних робіт
з навчальної дисципліни _"Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)”__
Галузь знань:
18 “Виробництво та технології ”
Спеціальність: 186 “Видавництво та поліграфія”
Спеціалізація (ОП): “Технології електронних мультимедійних видань”
Пакет комплексних контрольних робіт складається з тридцяти
варіантів. Комплексні контрольні роботи розроблені відповідно до
навчальної програми курсу з предмету "Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)", галузь знань 18 “Виробництво та технології”.
Завдання контрольних робіт дають можливість перевірити широкий
обсяг навичок і знань студентів із граматики та професійних навичок
перекладу, висловити власну думку в письмовій формі і у використанні
професійної або побутової англійської мови.
Усі складені варіанти контрольних робіт однакового рівня складності.
Кожен варіант складається з трьох завдань і охоплює весь курс навчального
програмного матеріалу, охоплюючи основні професійні терміни. Завдання
відповідають вимогам підготовки бакалаврів в галузі знань 18 “Виробництво
та технології”.
Пакет комплексних контрольних робіт орієнтований на досить високий
рівень володіння іноземною мовою серед фахівців зі ступенем бакалавра.
Критерії оцінки і список довідкової літератури є обґрунтованими.
Загалом, пакет комплексних контрольних робіт складено відповідно
певним вимогам, забезпечуючи таким чином високу якість перевірки навичок
студентів і знання з дисципліни "Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)", галузі знань 18 “Виробництво та технології”.

Завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій
"___" __________20__ р

___________________ С. Лобода

(Ф 03. 02-87)

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Виконання завдань комплексної контрольної роботи (ККР)
з дисципліни"Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"
Оцінка якості знань та вмінь студенів з виконання комплексної
контрольної роботи здійснюється за 100-бальною та національною шкалою.
Таблиця
1
Повна правильна
відповідь

Загальна кількість
балів

Завдання1

Завдання 2

Завдання 1-30

100

40

30

Завдання 3
30

Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах оцінкам за
національною шкалою наведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Оцінка в балах
Оцінка за
національною
Завдання 1
Завдання 2
Завдання 3
шкалою
36-40
27-30
27-30
Відмінно
30-35
23-26
23-26
Добре
24-29
Менше 24

18-22

18-22

Задовільно

Менше 18

Менше 18

Незадовільно

Відповідність підсумкової оціноки за ККР в балах оцінкам за національною шкалою
Таблиця 3
Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах
оцінкам за національною шкалою
Оцінка
в балах

Оцінка за національною
шкалою

90-100

Відмінно

82- 89

Добре

75-81
67 -74

Задовільно

Критерій оцінки
ВІДМІННО – відмінне виконання лише
з незначною кількістю помилок
ДУЖЕ ДОБРЕ – виконання вище середнього рівня з кількома помилками
ДОБРЕ – в загальному вірне виконання з
певною кількістю суттєвих помилок
ЗАДОВІЛЬНО – непогане виконання, але
зі значною кількістю недоліків

60-66
менше 59

Незадовільно

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє
мінімальним критеріям
НЕЗАДОВІЛЬНО – виконання не задовольняє мінімальним критеріям

Старший викладач _____________ Муркіна Н. І.
Старший викладач _____________ Юрченко С.О.
р

"____" _____20__

(Ф 03. 02-88)

Перелік
додаткової літератури, використання якої дозволяється при
виконанні комплексної контрольної роботи
1. Hornby A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University
Press, 2000.
2. Англо-русский словарь по вычислительным системам и информационным технологиям
Е.К. Масловский. – М. : РУССО, 2003. – 824с.
3. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і
програму-вання / Є.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький. – К. : Видавничий дім «Софт-Прес»,
2005. -0 552с.

Старший викладач _____________ Муркіна Н.І.
Старший викладач _____________ Юрченко С.О.
р

"____" _____20__

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра іноземних мов за фахом
Навчальна дисципліна “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”
Галузь знань: 18 “Виробництво та технології ”
Спеціальність: 186 “Видавництво та поліграфія”
Спеціалізація (ОП): “Технології електронних мультимедійних видань”

COMPLEX TEST
VARIANT № 1

1. Give a written translation of the text.
Multimedia is the use of several different media to produce an object. Media can be text,
audio, graphics, animation, video, text, etc. Multimedia also refers to computer media. Besides
multiple types of media being integrated with one another, multimedia can also stand for
interactive types of media such as video games, CD-ROMs that teach a foreign language, or an
information kiosk at a subway terminal. Other terms that are sometimes used for multimedia are
hypermedia and reach media. As the information is presented in various formats, multimedia
enhances user experience and makes it easier and faster to grasp information. Presenting
information in various formats is nothing new, but multimedia generally implies presenting
information in various digital formats. It is also used in visual arts to describe works created
using more than one medium.
An electronic multimedia encyclopedia can present information in better ways than a
traditional encyclopedia, so the user has more fun and learns more quickly. Hyperlinks let a user
access information in a non-linear fashion as opposed to print materials which are essentially
linear. (It is said that our brains think in a non-linear way.) This can speed-up learning and
improve the user experience, when added to multiple elements such as pictures, photos, audio
and video. (It is also said that some people learn better by seeing than reading and some others
by listening).

2. Make 5 types of questions to the sentence.
Multimedia implies presenting information in various digital formats.

3. Translate the sentences into English.
1. Текстове представлення є одним із видів представлення інформації в системах
віртуальної реальності.
2. Передові мультимедійні презентації, створені за допомогою сучасних комп’ютерних
технологій, здатні захоплювати та утримувати увагу під час рекламування.
3. Сьогодні комп’ютерною безпекою називають галузь обчислювальної техніки,
предметом якої є запобігання і виявлення незаконного використання вашого комп’ютера.
4. Друкування – це багатократне отримання зображень з заданими параметрами якості
шляхом переносу фарби з друкарської форми на матеріал.
5. Різні зображення, слова, картинки можуть бути відтворені на папері або інших
поверхнях.

Завідувач кафедри
_______________ О.Акмалдінова
"_____" _______________20__ р

