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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. Акмалдінова  
           

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Зразок 

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? 
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 

 
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. Акмалдінова  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Зразок 

National Aviation University 

Discipline: Professional Foreign Language 

(English Language) 

Specialities 051, 071, 072, 075, 076 

Module 4 

«Basics of management. Airline management» 

 

Варіант 1 

 

1. Translate the following text into Ukrainian in writing. 

In a hierarchical organization employees are ranked at various levels within the organization, 

each level is one above the other. At each stage in the chain, one person ha sa number of workers 

directly under them, within their span of control.  

A traditional hierarchical structure clearly defines each employee’s role within the organization 

and defines the nature of their relationship with other employees. Hierarchical organizations are 

often tall with narrow spans of control, which get wider as we move down the structure. They are 

often centralized with the most important decisions being taken by the senior management. 

In the twentieth century as organizations grow bigger, hierarchical organizations were popular 

because they could ensure command and control of the organization. However with the advent of 

globalization and widespread use of technology, in the 1990’s tall hierarchical organizations 

began to downsize and reduce their workforce. Technology was able to carry out many of the 

functions previously carried out by humans. 

 

2. Give English equivalents. 

1. абсолютно новий 

2. зворотний зв’язок 

3. знання і досвід 

4. платіжна відомість 

5. управління трудовими резервами 

6. застосовувати 

7. генеральний директор 

8. кадрове забезпечення 

9. накладні витрати 

10. вступати в силу 

 

3. Give definitions to the following terms: goal, team player, middle manager. 

 

4. Translate the sentences into English. 

1. Перш ніж прийняти рішення, менеджерам необхідно зібрати інформацію. 

2. Як тільки лідерство поширюється на загальну діяльність, роль лідера є 

найважливішою на всіх рівнях управління. 

 

5. Complete the sentence: The objectives must be:… 
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 

 
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. Акмалдінова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Зразок 

National Aviation University 

Discipline: Professional Foreign Language 

(English Language) 

Specialities 051, 071, 072, 075, 076 

Module 5 

Варіант 1 

 

1. Translate the following text in writing. 

 Liabilities are obligations that a company owes to another organization, to an individual 

(such as creditors and employees) or to the government. Like assets, liabilities are divided into 

current and long-term ones. Current liabilities are usually amounts that are paid within one year, 

including accounts payable, taxes on income and property, short-term loans, salaries and wages, 

and amounts of money owed to suppliers of goods and services. Concurrent liabilities often called 

long-term are usually debts, such as bonds and long-term loans. 

The amount by which the total assets exceed total liabilities is known as the net worth 

which is usually called the equity for companies. When the company is a corporation, the equity 

means the investment interest of the owners (that is, the stockholders) in the organization's assets. 

The owners' equity can be increased either by investing more money in the company or by 

earning a profit and can be decreased because of the company's losses. 

All companies keep proper accounting system in order to know whether or not they are 

operating profitably. 

 

2. Give English equivalents to the following: 

Потік готівки 

Останній, сучасний 

Поточна вартість 

Звіт про доходи 

Грошовий переказ 

Страхування 

Основні фонди 

Непрямі витрати 

Фінансовий звіт 

Кредитове сальдо 

 

3.Give definitions to the terms: accounting, fixed assets, income. 

 

4. Translate into English: 

1. Поточні матеріальні активи, наприклад рахунки дебіторів, можуть бути використані як 

засіб платежу. 

2.  Фінансові звіти, що публікуються щорічно для акціонерів, цікавлять також податкові 

органи. 

3. Звіт про грошові потоки показує, чи накопичила компанія достатньо готівки для 

фінансування своєї діяльності, чи необхідно було взяти гроші у позику.  

 

5.Give answer to the question: 

What are the advantages of double-entry system of bookkeeping?  
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 

 
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. Акмалдінова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Зразок 

National Aviation University 

Discipline: Professional Foreign Language 

(English Language) 

Specialities 051, 071, 072, 075, 076 

Module 6 

 
1. Translate the following 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 English equivalents to the following: 

Попередній бухгалтерський баланс 

Страхувати ризик 

Здавати в оренду 

Активи і пасиви 

Звіт про нерозподілений прибуток 

Касова готівка 

Бухгалтерська книга 

Розподіл ресурсів 

Незайняті фонди 

Грошовий переказ 

 

3. Give definitions to the terms: double-entry bookkeeping, overhead, auditing. 

 

4. Translate into English: 

1. Як відомо, «гудвіл» належить до нематеріальних активів компанії, проте репутація 

компанії може значно підвищити її доходи. 

2. Звіти для правління містять дані щодо планування, взаємозв’язку вартості і прибутку, 

ціноутворення, створення бюджету і ефективності підприємства. 

3. Різниця між активами і пасивами – це чиста вартість компанії, яка для корпорації може 

бути представлена у вигляді акцій. 

 

5. Give answer to the question: 

What is included in current liabilities? 
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