
                                                                                                                 (Ф 03. 02-83)                                                     

                              МІНІСТЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                                                  

                                     Національний авіаційний університет 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної 

та виховної  роботи 

                                                                                                                          Т.Іванова 

                                                                                          "_____"___________2016 р.                                                                                                                                     

 

 

 
 

  Система менеджменту якості 

ПАКЕТ 

      КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

З дисципліни _________ “Іноземна мова” 
 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 

 

Індекси _ РБ –6-051/16–1.4   РБ –6-051/16–1.4    РБ –6-051/16–1.4    РБ –6-071/16–1.4     

РБ –6-072/16–1.4   РБ –6-075/16–1.4   РБ –6-076/16–1.4 

                                             

СМЯ НАУ ККР  12.01.02(       )-01-2016 

 

                     Рекомендовано науково-методично- редакційною  радою  

Навчально-наукового Гуманітарного  інституту                          

    протокол №_____ від "_____"________20__ р. 

                                         Голова НМРР   ____________С. Ягодзінський 

 

КИЇВ 



                                                                                                              (Ф 03. 02-84) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 

                                                                   УЗГОДЖЕНО 

                                                                                                       Директор ННГМІ 

                                                                                                        _____________А. Гудманян 

                                                                                                       "_____"____________20___ р.                                                                                                                                     

                                                Комплексні контрольні роботи 

                                                          з дисципліни 

    “Іноземна мова ”_ 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 
                                               

Комплексні контрольні роботи рецензовані випусковими  кафедрами: 

“Економіки” спеціальності 051 Економіка спеціалізації “Економіка підприємства ” (за видами 
економічної діяльності) ”, спеціалізації «Міжнародна економіка» та спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та спеціалізаціі “Підприємницька діяльність в 
авіації “   протокол №_____ від "____"_________2016р.  

                Завідувач кафедри ___________                            О.Сунцова  

“Фінансів, обліку і аудиту ” спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування та 
спеціалізаціі “Фінанси і кредит” та за спеціальністю 071 Облік і оподаткування та спеціалізаціі  
“Облік і аудит” протокол №____від "___"_____2016      

   Завідувач кафедри ____________               О.Гайдаржийська 
 
„Маркетингу ” за спеціальністю 075“Маркетинг” та спеціалізаціі  «Маркетинг»  протокол  
№___ від "_____"______2016 р.     
     Завідувач кафедри______________            C.Смеричевський 
 
“Економічної кібернетики” за спеціальністю 051 Економіка та спеціалізаціями“Економічна 

кібернетика” протокол №_____ від "_____"________2016 р.  
  Завідувач кафедри _____                                        Т.Олешко 

 

 



(Ф 03. 02-85) 

    Список розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР) 
 

Пакет  комплексних контрольних  робіт з  дисципліни "Іноземна мова " 

розробила 
 

старший викладач кафедри іноземних мов за фахом   ________  Т.Анпілогова                 

 
 

 

 

 

Пакет  комплексних контрольних  робіт   

схвалено на засіданні  кафедри   

іноземних мов за фахом  

 

протокол №___  від _______ 

  

Завідувач кафедри ________________________________________  О. Акмалдінова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     (Ф 03. 02-86)                                                                                                                                                                                        

                                                                      Рецензія                                                                                                                          

                                              на пакет комплексних контрольних робіт 
з навчальної дисципліни  "Іноземна мова "     для студентів: 

Галузь знань:           05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :           Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:           07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:           072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 
 

Пакет комплексних контрольних робіт складається з тридцяти варіантів. Комплексні 
контрольні роботи розроблені відповідно до навчальної програми курсу з предмету "Іноземна 

мова", галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування. 

 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 галузей знань 

05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування. 

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", галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та 

адміністрування. 

Завідувач  кафедри економіки  "_____" ____________20___ р.       __________       О. Сунцова 

 

Завідувач кафедри фінансів,        "____" _________20___ р. __________        О. Гайдаржийська 
обліку і аудиту”  
Завідувач  кафедри маркетингу "___" ___________20__ р.  ___________     _ С.Смеричевський 

Завідувач  кафедри економічної кібернетики  "____" ______20___ р.   __________    Т. Олешко 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

     

 

 

 

 



   (Ф 03. 02-87)                                                                                                    

                                                                  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

                        Виконання завдань комплексної контрольної роботи (ККР) 

з дисципліни "Іноземна мова" 
      Оцінка якості знань та вмінь студентів з виконання ККР фахової підготовки 

студентів (випускників) за виконання завдань комплексної контрольної роботи з 

дисципліни _____“Іноземна мова”_____  оцінюється за 100 бальною шкалою  

(таблиця 1). 

Таблиця 1 

Повна правильна 

відповідь 

Загальна кількість 

балів 

Завдання1 Завдання 2 Завдання 3 

Завдання 1-30 100 35 33 32 

 

      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 

шкалою 
Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 

35 33 32 Відмінно 

4 3 2.5 Добре 

3 2 2 Задовільно 

Менше 3 Менше 2 Менше 2 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 
 

                Критерій оцінки 
 

90-100 відмінно 
ВІДМІННО – відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок 

82- 89                 добре ДУЖЕ ДОБРЕ – виконання вище серед-

нього рівня з кількома  помилками 

75-81      ДОБРЕ – в загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок 

67 -74 задовільно ЗАДОВІЛЬНО – непогане виконання, але 

зі значною кількістю недоліків 

60-66 ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальним критеріям 

   менше 59 незадовільно НЕЗАДОВІЛЬНО – виконання не задо-

вольняє мінімальним  критеріям 

 
 

 

Старший викладач _____________  Анпілогова Т.В.                        "____" _____20___ р. 



 

 

                                                                                                                  (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. – 874 р. 

2. Англо-русский словарь по экономике и финансам / [под ред. проф., д. экон.н., 

А.В. Аникина]. – Спб. : Экономическая школа, 1993. – 579 с.  

3.  Комбинаторный словарь английского языка / М. Бенсон, Э. Бенсон, Р. Илсон. – 

М. : русский язык, 1990. – 286 с. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Старший викладач  Анпілогова Т.В.                          "____" _____20___ р. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна    ”Іноземна мова"  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 

 

                                                   COMPLEX TEST 
 VARIANT № 1 

1. Translate the text in writing. 

 

Economics is a social science like history, geography, politics, psychology and 

sociology. It is the study of human efforts to satisfy what seems like unlimited and 

competing wants through the careful use of relatively scarce resources. Resources 

include the time and talent people have available, the land, buildings, equipment, and 

other tools on hand, and the knowledge of how to combine them to create useful 

products and services. Because of unlimited wants and limited resources to satisfy 

those wants, economic decisions must be made. This problem of scarcity (limited 

resources) must be addressed, which leads to economics and economic problems. 

 

 2. Give English equivalents to the following terms: 
виробництво 

урядові витрати 

зайнятість 

добробут 

економний 

обмеження 

сприятливий 

підтримувати 

засіб 

розумова праця 

 

 3.  Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

                                                                                           Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова                                                                                                           

"_____" _______________20_ р 
 



 (Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова"  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 2 

1. Translate the text in writing. 

Our interest in microeconomics is motivated by more than our need to understand how 

the larger economy works. The "parts" of the economic engine are people. To the extent that we 

care about the welfare of individuals in society, we have fundamental interest in microeconomics 

behavior and outcomes. In this regard, we examine the goal of individual consumers and 

business firms, seeking to explain how they can maximize their welfare in the economy. In 

microeconomics, for example, we spend more time looking at which goods are produced, who 

produces them, and who receives them. In macroeconomics we tend to focus only on how much 

is produced, or how many people are employed in the process.  

 2. Give English equivalents to the following terms: 

розподіл 

праця 

досягати 

основний 

економіст 

споживання 

видобуток вугілля 

розроблювати 

готовність 

виробничий фактор 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 
 

                                                                Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 

 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна  ”Іноземна мова" 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 3 

1. Translate the text in writing. 

Economics is a social science that studies production, distribution, trade and consumption of 

goods and services.  
Microeconomics and macroeconomics are closely interconnected. Because changes in the overall economy 

arise from the decisions of millions of individuals, it is impossible to understand macroeconomic developments 

without considering the associated microeconomic decisions. For example, macroeconomist might study the effect 

of a cut in the government income tax on the overall production of goods and services. To analyze this issue, he or 
she must consider how the tax cut affects the decisions of households about how much to spend on goods and 

services. 
 2. Give English equivalents to the following terms: 

споживання 

безробіття 

результат 

досягати 

економіка 

на певному рівні 

розгалужена мережа 

барвники 

успіх 

продуктивність 

 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                                             Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 

 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова"  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 4 

 

1. Translate the text in writing. 
A free market economy has no government intervention. Resources are allocated entirely through 

markets. Modern economies in the West are mixed and rely mainly on the market but with a large dose 

of government intervention. The optimal level of government intervention remains a problem which is 

of interest to economists. The degree of government restrictions differs greatly between countries that 

have command economies and countries that have free market economies. In the former, resources are 

allocated by central government planning. In the latter, there is not any government regulation of the 

consumption, production, and exchange of goods.  

 

2. Give English equivalents to the following terms: 

 

споживання 

безробіття 

результат 

досягати 

економіка 

на певному рівні 

розгалужена мережа 

барвники 

успіх 
продуктивність 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                                             Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 

 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова" 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 
 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 5 

1. Translate the text in writing. 

Labour is the general category of the human effort that is used for the production 

of goods and services. This includes physical labour, such as harvesting trees for 

lumber, drilling for oil or mining for gold, growing wheat for bread, or raising the 

sheep that produce wool for a sweater. In addition to physical labour, there is mental 

labour, which is necessary for such activities as planning the best ways to harvest 

trees and making decisions about which trees to harvest. Labour is also involved 

when a doctor or surgeon analyzes and diagnoses (mental labour) before performing a 

medical procedure, then performs the procedure (physical labour). 

 2. Give English equivalents to the following terms: 

матеріальний 

використовувати 

фізична праця 

готовність 

мінеральні поклади 

бути націленим на 

вільна ринкова економіка 

попит 

економіка господарства 

ресурси 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative,      

disjunctive (tag question). 

 

 

                                                                                                              Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна    ”Іноземна мова" 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 
 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 6 

1. Translate the text in writing. 

A country’s economic strength has always been an important element in its power equation. Beginning with the 

industrial revolution, and accelerated by the technological revolution, however, the relative weight of economics has 

grown steadily. The centre of any country’s economic health is its basic financial position. This factor includes 

many related financial measures such as the basic health of its economy measured in growth of the Growth National 

Product. International reserves (holdings of foreign currency and gold), which can be used for trade and other 

international financial transactions, are another measure. 
 2. Give English equivalents to the following terms: 

 

виробництво 

урядові витрати 

зайнятість 

добробут 

економний 

обмеження 

сприятливий 

підтримувати 

засіб 

розумова праця 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

 

 

                                                                                           Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 

 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна    ”Іноземна мова” 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 7 

1. Translate the text in writing. 

International reserves (holdings of foreign currency and gold), which can be used for 

trade and other international financial transactions, are another measure. The balance of 

payments, the sum of all the flow of money in and out of a country, is a third consideration. A 

fourth measure is the budget surplus or deficit of a central government. There are many other 

measures, such as a country’s total public and private foreign debt, that could be mentioned, but 

these four, and the issues associated with them, are adequate to begin to understand how to 

evaluate a country’s financial position. 

 

2. Give English equivalents to the following terms: 

Пропозиція 

Надійний 

Корисний 

Протистояти 

Зниження 

Коливання 

Продукція 

Циклічне безробіття 

Природний рівень безробіття 
Зменшувати 
 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                                             Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 

 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова"  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 
 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 8 

 

1. Translate the text in writing. 

An internationally recognized definition of unemployment is a state in which a person does not have a job 

but is available for work, willing to work and has made some effort to find work within the previous four weeks. 

The total number of people who are unemployed on this criterion plus the number of people employed is called the 

workforce. The unemployment rate is the percentage of the people in the workforce who are unemployed. 

Unemployment means lost production for the economy and loss of income for the individual. One type of 

unemployment is frictional unemployment, which includes those people who are not employed because they have 

been fired or have quit their job. 
2. Give English equivalents to the following terms: 

Альтернативна вартість 

Отримати диплом 

Пошук 

Ціна, яку покупці готові сплатити 

Сукупний 

Валовий внутрішній продукт 

Фрикційне безробіття 

Йти на пенсію 

Зазнавати невдачі 

Ефективність 

 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

 
                                                                                                             Завідувач  кафедри 

 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова"  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 
 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 9 

1. Translate the text in writing. 

 

The economy benefits from full employment because resources produce the goods that 

satisfy the wants and needs that lessen the scarcity problem. If the resources are not employed, 

then they are not producing and satisfaction is not achieved. 
Stability is achieved by avoiding or limiting fluctuations in production, employment, and prices. Stability 

seeks to avoid the recessionary declines and inflationary expansions of business cycles. This goal is indicated by 
month-to-month and year-to-year changes in various economic measures, such as the inflation rate, the 

unemployment rate, and the growth rate of production. If these remain unchanged, then stability is at hand. 

Maintaining stability is beneficial because it means uncertainty and disruptions in the economy are avoided.   

2. Give English equivalents to the following terms: 

Рівновага 

Акції 

Приносити прибуток 

Проблема нестачі 

Ціна пропозиції 

Нормативна економічна теорія 

Спад 

Найнижча точка 

Робоча сила 

Критерій 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

 
                                                                                                             Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 

 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова" 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 10 

1. Translate the text in writing. 

While efficiency is indicated by equality between demand price and supply price for a given market, 

there are no clear-cut comprehensive indicators for attaining this efficiency goal. While it is possible, in 

theory, to pinpoint what is needed for efficiency, the complexity of the economy makes the task difficult to 

accomplish in practice.Equity. Equity is achieved when income and wealth are fairly distributed within a 

society. Almost everyone wants a fair distribution. However, what constitutes a fair and equitable 

distribution is debatable. Some might contend that equity is achieved when everyone has the same income 

and wealth. Others contend that equity results when people receive income and wealth based on the value of 

their production. Still others argue that equity is achieved when each has only the income and wealth that 

they need. 

 
2. Give English equivalents to the following terms: 

Справедливість 

Той, що розповсюджується 

Іншими словами 

Точно визначити 

Зменшувати 

Наявний 

Розпад 

Відновлення 

Структурне безробіття 

Робоча сила 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 
                                                                                                             Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 
 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова"  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 

 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 11 

1. Translate the text in writing. 

Equity. Equity is achieved when income and wealth are fairly distributed within a society. Almost everyone 

wants a fair distribution. However, what constitutes a fair and equitable distribution is debatable. Some might 

contend that equity is achieved when everyone has the same income and wealth. Others contend that equity results 

when people receive income and wealth based on the value of their production. Still others argue that equity is 

achieved when each has only the income and wealth that they need. Equity means income and wealth are distributed 

according to a standard of fairness. But what is the fairness standard? It could be equality. Or it could be the 

productive value of resources. Or it could be need. Standards for equity moves into the realm of normative 

economics. 

 

2. Give English equivalents to the following terms: 
Зменшувати 

Наявний 

Розпад 

Відновлення 

Структурне безробіття 

Робоча сила 

Спад 

Найнижча точка 

Робоча сила 
Критерій 

 3. Write 5 key-questions on the text: general, subject, special, alternative, disjunctive (tag 

question). 

  

                                                                                                             Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова"  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 12 

1. Translate the text in writing. 

Although all business cycles follow the same pattern of peak, recession, troughs, and 

recovery, not all cycles are the same. Some peaks are higher than others, some recessions 

are longer and more severe, and other variations occur from cycle to cycle. The lower 

portions of the cycle are usually accompanied by high rates of unemployment. Yet upward 

movements on the business cycle that reduce unemployment may result in increased 

inflation. The term unemployment is frequently used in macroeconomics. Unemployment 

means that there are people looking for a job but are unable to find work at the going 

wage. There may be work available that they are not trained to do, or there may be work 

available in other areas of the country.  

 

2. Give English equivalents to the following terms: 

Урядове боргове зобов’язання  

Співвідношення вигоди та втрат 

Застій 

Галузь 

Рівність 

Переслідувати 

Сезонне безробіття 

Рівновага 

Ціна пропозиції 

Акції 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

                                                                                           

                                                                                                             Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова"  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 13 

1. Translate the text in writing. 

Understanding the law of demand is an important to understand the relationship 

between supply and demand. According to the law of demand, price has a significant 

effect on demand. Essentially, higher prices translate into less demand for a product or 

service. When the price of an item or service is high, an individual must think that 

buying the item may prevent him from being able to afford the purchase of another, 

more valuable item. As such, the opportunity cost of that item is too high and demand 

for it may be low.The law of supply is also vital to understanding the relationship 

between supply and demand. According to the law of supply, higher quantities of a 

product or service are supplied at a higher price.  

2. Give English equivalents to the following terms: 

Урядове боргове зобов’язання  

Співвідношення вигоди та втрат 

Застій 

Галузь 

Рівність 

Переслідувати 

Сезонне безробіття 

Рівновага 

Ціна пропозиції 

Акції 

3. Write 5 key-questions on the text: general, subject, special, alternative, disjunctive 

(tag question). 

 

                                                                                                             Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



 

(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова" 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 14 

1. Translate the text in writing. 

The gross national product (GNP) is an estimate of the total money value of all the 

final goods and services produced in a given one-year period by the factors of 

production owned by a particular country’s resident. GNP an GDP are very closely 

related concepts in theory, and in actual practice the numbers tend to be pretty close 

to each other for most large industrialized countries.  

The difference between the two measures arise from the facts that there may be 

foreign-owned companies engaged in production within the country’s borders and 

there may be companies owned by the country’s residents that are engaged in  

production in some other country but provide income to residents.  

 

2. Give English equivalents to the following terms: 

інвестування 

влада на ринку 

підхід 

нерухомість 

валовий внутрішній продукт 

надходження від податків 

отримувати доходи 

проміжний 

оцінювати 

3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                                              Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



 

(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра іноземних мов за фахом 

Навчальна дисципліна   ”Іноземна мова" 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 15 

1. Translate the text in writing. 

Consumption is the purchase of goods and services by households. We buy food, 

clothing, entertainment, transportation, and so much more. Purchases of financial 

securities and other forms of personal “investment” are not counted as consumption since 

we cannot eat them, live in them, drive them, or in other ways consume them. These 

purchases are not consumption but merely a transfer of assets between individual 

consumers or between consumers and business, and are a form of saving. Consumption 

was defined as the yearly total of all purchases of goods and services by consumers. 

Consumption is more than consumption by an individual household; consumption is an 

aggregate, a macro concept.  

2. Give English equivalents to the following terms: 

активи 

цінні папери 

відсотки (на капітал) 

продукція 

вирішальний фактор 

дохід 

заощадження 

подвійний (повторний) рахунок 
капітальний ризик 

3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                                              Завідувач  кафедри 

                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 16 

 

1. Translate the text in writing. 

In most countries there are campaigns for cutting government spending. The reason for it is that 

high levels of government spending are believed to exhaust resources that can be used productively in 

the private sector. Lower incentives to work are also believed to result from social security payments 

and unemployment benefits. Whereas spending on goods and services directly exhausts resources that 

can be used elsewhere, transfer payments do not reduce society’s resources. They transfer purchasing 

power from one group of consumers, those paying taxes, to another group of consumers, those 

receiving transfer payments and subsidies.  
2. Give English equivalents to the following terms: 

вартість 

підхід 

проміжні продукти 

сукупний попит 

споживчі витрати 

активи 

державні витрати 

соціальне забезпечення 
цінні папери 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

 

                                                                                          Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 

 
 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 17 

1. Translate the text in writing. 

An investment involves the choice by an individual or an organization such as a 
pension fund, after some analysis or thought, to place or lend money in a vehicle, 
instrument or asset, such as property, commodity, stock, bond, financial derivatives 
(e.g. futures or options), or the foreign asset denominated in foreign currency, that 
has certain level of risk and provides the possibility of generating returns over a 
period of time. When an asset is bought or a given amount of money is invested in 
the bank, there is anticipation that some return will be received from the investment 
in the future. 
Investment is a term frequently used in the fields of economics, business management 
and finance.  

2. Give English equivalents to the following terms: 

подвійний (повторний) рахунок 

комерційна нерухомість 

приймати рішення 

помилковість 

дохід 

ринкова вартість 

функція споживання 

надходження від податків 
купівля 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                            Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 18 

1. Translate the text in writing. 

According to business management theories, investment refers to tangible assets 

like machinery and equipments and buildings and intangible assets like copyrights or 

patents and goodwill. The decision for investment is also known as capital budgeting 

decision, which is regarded as one of the key decisions. 
In finance, investment refers to the purchasing of securities or other financial assets from the capital 

market. It also means buying money market or real properties with high market liquidity. Some 

examples are gold, silver, real properties, and precious items. Financial investments are in stocks, 
bonds, and other types of security investments.  

2. Give English equivalents to the following terms: 

валовий внутрішній продукт 

відсотки (на капітал) 

комерційний банк 

вирішальний фактор 

економічний інструмент 

позиція на ринку 

кінцеві товари 

житлова нерухомість 

надлишок 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

                        

                                                                    

                                                                                           Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 19 

 

1. Translate the text in writing. 

Monetary policy and fiscal policy can both be used to increase short–term growth 

in the economy, increasing the demand for labour and decreasing unemployment. 

However, the labour market is not efficient. Minimum wages and union activity keep 

wages from falling, which means too many people want to sell their labour at the 

going price but cannot. The labour market should be made more flexible. These 

include removing the minimum wage and reducing the power of unions as well as 

making workers more attractive to employers through workers’ education. Increased 

supply of goods and services requires more workers, increasing employment.  

 2. Give English equivalents to the following terms: 

 

норма перевезення багажу 

      нерегулярні рейси 

      місце призначення 

      інформаційне табло 

зал аеровокзалу 

пасажирський салон 

анулювати замовлення 

наземний транспорт 

білетна каса 

грошовий переказ  

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                           Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 20 

1. Translate the text in writing. 

Market structure refers to the elements of market organization that affect the 

behavior of the firms. Three elements identify the market structure: the number of 

firms in the market, freedom of entry, and the degree to which the product is 

standardized. 

First, what effect will the number of firms in the market have on market power? As 

the number of firms in a market increases, the control any one firm is likely to have 

over price decreases. Suppose that there is only one firm in the market. Then the firm 

can choose a price and sell the quantity demanded by the market. In that sense the 

firm is the market. As soon as there is more than a single firm, each firm suddenly 

comes under pressure in its choice of price.  

2. Give English equivalents to the following terms: 

чартерні рейси 

 стійка обслуговування пасажирів та обробки багажу 

обслуговування під час рейсу 

      інформаційна стійка (довідкове бюро) 

обслуговувати; обробляти 

реєстрація 

відправлення 

нематеріальні переваги 

бронювати місце на літаку 
засоби телекомунікацій  

3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                         Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 21 

1. Translate the text in writing. 

As incomes and production levels increase, the demand for aviation services expands; 

at the same time by fostering tourism, trade and employment, aviation is an important 

instrument in economic development. Air transport also provides intangible benefits by 

facilitating increased international contact and understanding. As economic activity 

increases, so does the extent of business travel and with it the need for the speed and 

convenience of air transport services. Also, as personal income and available leisure time 

increase, air tourism becomes increasingly popular. Freight transport by all modes 

increases as interregional trade expands, and since the more dynamic sectors of industry 

often rely heavily on air transport. 

 2. Give English equivalents to the following terms: 

норма перевезення багажу 

      нерегулярні рейси 

      місце призначення 

      інформаційне табло 

зал аеровокзалу 

пасажирський салон 

анулювати замовлення 

наземний транспорт 

білетна каса 

грошовий переказ  

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

                                                

                                                                                           Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 22 

1. Translate the text in writing. 

There is a disagreement on how exactly to measure unemployment. Different 

countries experience different levels of unemployment; traditionally, the USA 

experiences lower unemployment levels than countries in the European Union, 

although there is variant there, with countries like the UK and Denmark 

outperforming Italy and France and it also changes over time. When the economy 

operates at productive capacity, it will experience the natural rate of unemployment. 

In many European countries, there is no limit to the amount of time that the 

unemployed can collect benefits, and the benefits that the unemployed collect at any 

given point in time tend to be considerably greater in Europe than in the United 

States.  

2. Give English equivalents to the following terms: 
місце виходу з аеровокзалу на посадку 

      бути дійсним 

      банкомат 

      реєстрація 

      анулювати замовлення 

      зупинка 

аеровокзал 

служба бортового харчування 

технічне обслуговування 

      стійка реєстрації пасажирів 

3.  Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                           Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 

 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 23 

1. Translate the text in writing. 

There are several ways in which airline service can be divided into categories. One distinction is 

between trunk lines and feeder lines. Trunk lines are those which operate between major population 

centres. New York to San Juan, Puerto Rico, is an example of a trunk route. Feeder lines, which are 

sometimes called local lines, connect smaller cities and towns with each other or with the major centres 

and the major airports. Airline passenger service can be divided into scheduled and non-scheduled 

flights. A scheduled flight leaves at the same time on the same day to the same destination. The 

schedule for the flight is published by the airline in its timetable.  
2. Give English equivalents to the following terms: 

грошовий переказ 

час відправлення за розкладом 

підтверджувати 

центр керування повітряним рухом  

багажний відсік 

прикріпляти ярличок 

головна повітряна лінія 

наземний обслуговуючий персонал 

нерегулярні рейси 
наземний транспорт  

3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

 

                                                                                         Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 24 

1. Translate the text in writing. 

Special fares (promotional or discount fares) are distinguished from normal fares in 

that there are such restrictions as geographic availability, to whom they may be sold, on 

the duration or time of the validity and on advance purchase requirements. A given 

special fare may combine one or more of these restrictions. Examples of special fares are 

excursion fares, advance purchase, incentive, affinity and non-affinity group fares, 

individual and group inclusive tour fares, youth, family, military, pilgrim, local resident, 

student and teacher fares etc. The most available of these special fares are excursion 

fares. They are generally restricted with respect to their validity in time. 

 

 2. Give English equivalents to the following terms: 

час реєстрації 

      наземний обслуговуючий персонал 

      видача готівки за кредитною карткою 

      бронювати квиток 

      обмін іноземної валюти 

зона отримання багажу 

прохід 

складна взаємодія 

допоміжна повітряна лінія 

регулярні рейси  

3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, disjunctive (tag 

question). 

 

                                                                                           Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 25 

1. Translate the text in writing. 

Economic development refers to social and technological progress. It implies a 

change in the way goods and services are produced, not merely an increase in 

production achieved using the old methods of production on a wider scale. Economic 

growth implies only an increase in quantitative output; it may or may not involve 

development. Economic growth is often measured by rate of change of gross 

domestic product (e.g., percent GDP increase per year.) Gross domestic product is the 

aggregate value-added by the economic activity within a country’s borders. Economic 

development typically involves improvements in a variety of indicators such as 

literacy rates, life expectancy, and poverty rates.  

 2. Give English equivalents to the following terms: 

чартерні рейси 

 стійка обслуговування пасажирів та обробки багажу 

обслуговування під час рейсу 

      інформаційна стійка (довідкове бюро) 

обслуговувати; обробляти 

реєстрація 

відправлення 

нематеріальні переваги 

бронювати місце на літаку 

засоби телекомунікацій  

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative,   

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                           Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 
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Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 26 

1. Translate the text in writing. 

Gross domestic product is the aggregate value-added by the economic activity 

within a country’s borders.  

Economic development typically involves improvements in a variety of indicators 

such as literacy rates, life expectancy, and poverty rates. GDP does not take into 

account other aspects such as leisure time, environmental quality, freedom, or social 

justice; alternative measures of economic well-being have been proposed. A country’s 

economic development is related to its human development, which encompasses, 

among other things, health and education. 

2. Give English equivalents to the following terms: 

   Пропозиція 

   Надійний 

   Корисний 

   Протистояти 

   Зниження 

   Коливання 

   Продукція 

   Циклічне безробіття 

   Природний рівень безробіття 
    Зменшувати 

3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

 

                                                                                           Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 
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Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіаці 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 27 

1. Translate the text in writing. 

Economic development is not possible without growth but growth is possible 

without development because growth is just increase in GNP. It does not have any 

other parameters to it. Development can be conceived as multi-dimensional process 

or phenomena. If there is increase in GNP more than the increase in per capita income 

then we can say that development is possible. When given conditions of population 

improves then we can say that this is also an indicator of economic development. . 

Development is a phenomenon which occurs over a long period of time but economic 

growth is increase in GNP which can occur when we are able to achieve increase in 

number of resources or increase in technology or by the combination of both.  

2. Give English equivalents to the following terms: 

активи 

цінні папери 

відсотки (на капітал) 

продукція 

вирішальний фактор 

дохід 

заощадження 

подвійний (повторний) рахунок 

капітальний ризик 

 

3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                           Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 
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Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 28 

1. Translate the text in writing. 

Many types of barriers to entry give rise to a monopolistic market structure. Some of the 

most common barriers are: 

1.  Patents: If a firm holds a patent on a production process, it can legally exclude 

other firms from using that process for many years. If there are no other production processes 

that can be used, the firm that holds the patent will have a monopoly. 

2.  Large start-up costs: In some markets, firm will face large start-up costs – for 

example, the cost of building a new production facility. If these costs are large enough, most 

firms will be discouraged from entering the market. 

3.  Limited access to resources: A monopolistic market structure is likely to arise 

when access to resources needed for production is limited.  

2. Give English equivalents to the following terms: 

Справедливість 

Той, що розповсюджується 

Іншими словами 

Точно визначити 

Зменшувати 

Наявний 

Розпад 

Відновлення 

Структурне безробіття 

Робоча сила 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

                                                                                           Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 
 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 29 

1. Translate the text in writing. 

In the terminals passengers can purchase tickets, check or claim luggage and 

board aircraft through the gates. There may be situated duty-free shops, various gift 

shops and newsstands, a post-office department, a first-aid room, chemist's, 

hairdresser's, mother-and-child room (a nursery for passengers with small children), 

toilets, left-luggage department, luggage lockers, lost and found. Often bank may be 

located in the ticket lobby next to the post office. Services offered include cash 

advances on credit cards, traveller’s checks, money orders, foreign currency 

exchange, and ATM machines. All airports aim at ensuring better convenience and 

comforts for airline passengers.  

2. Give English equivalents to the following terms: 

подвійний (повторний) рахунок 

комерційна нерухомість 

приймати рішення 

помилковість 

дохід 

ринкова вартість 

функція споживання 

надходження від податків 
купівля 

3.  Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

 

 

                                                                                          Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



(Ф 03. 02-89)                  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Навчальна дисципліна ___”Іноземна мова"____  

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність:           051 Економіка 

Спеціалізація :            Економічна кібернетика 

Спеціалізація             Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  

Спеціалізація             Міжнародна економіка 

Галузь знань:             07 Управління та адміністрування 

Спеціальність            071 Облік і оподаткування 

Спеціалізація :           Облік і аудит 

Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація :          Фінанси і кредит 

Спеціальність:          075 Маркетинг 

Спеціалізація:           Маркетинг 

Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація:           Підприємницька діяльність в авіації 
 

COMPLEX TEST 
VARIANT № 30 

1. Translate the text in writing. 

There are several ways in which airline service can be divided into categories. 

One distinction is between trunk lines and feeder lines. Trunk lines are those which 

operate between major population centres. New York to San Juan, Puerto Rico, is an 

example of a trunk route. Feeder lines, which are sometimes called local lines, 

connect smaller cities and towns with each other or with the major centres and the 

major airports. Airline passenger service can be divided into scheduled and non-

scheduled flights. A scheduled flight leaves at the same time on the same day to the 

same destination. The schedule for the flight is published by the airline in its 

timetable.  

2. Give English equivalents to the following terms: 

Рівновага 

Акції 

Приносити прибуток 

Проблема нестачі 

Ціна пропозиції 

Нормативна економічна теорія 

Спад 

Найнижча точка 

Робоча сила 

Критерій 

 3. Write 5 key-questions on the text above: general, subject, special, alternative, 

disjunctive (tag question). 

 

                                                                                           Завідувач  кафедри 
                                                                                                                 

_________________О.Акмалдінова  

                                                                                                          "_____" _______________20_ р 



 


