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05_ Іноземна мова _ККР +  
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ПАКЕТ 

      КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

 

 

 

розробила  

старший викладач кафедри іноземних мов за фахом   ________  Т.Анпілогова 

 
 

 

 

 

 Пакет  комплексних контрольних  робіт   

схвалено на засіданні  кафедри   

іноземних мов за фахом  

 

протокол №__від "_____" ______20__ р. 

 

  

Завідувач кафедри ________________________________________  О. Акмалдінова  
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Зразок білету  

Комплексної контрольної роботи 
 

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 
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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. 
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Зразок модульної контрольної роботи 
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 

  

 Навчальна дисципліна   «Іноземна мова» 
 
Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізації :              Економічна кібернетика  
Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізація                Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності)  
Галузь знань:            05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність:          051 Економіка 
Спеціалізація               Міжнародна економіка 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність           071 Облік і оподаткування 
Спеціалізація :            Облік і аудит 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Спеціалізація :            Фінанси і кредит 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність:           075 Маркетинг 
Спеціалізація:              Маркетинг 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Спеціалізація:            Підприємницька діяльність в авіації 

 

Розробила  
старший викладач кафедри іноземних мов за фахом________  Т.Анпілогова 
 
 

 

 Пакет  модульних контрольних  робіт   

схвалено на засіданні  кафедри   

іноземних мов за фахом  

 

протокол №__від "_____" ______20__ р. 

 

  

Завідувач кафедри ________________________________________  О. Акмалдінова  
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Зразок модульної контрольної роботи 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут 

Кафедра іноземних мов за фахом 
Модульна контрольна робота №1 з дисципліни «Іноземна мова» 

Variant 1 

1. Translate the following text into Ukrainian. 
Economics is a social science that studies production, distribution, trade and consumption of goods and services. 

Economics, which focuses on measurable variables, is broadly divided into two main branches:  

- microeconomics, which deals with individual agents, such as households and businesses; 

- macroeconomics, which considers the economy as a whole, it considers aggregate supply and demand of money, 
capital and commodities. 

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 of the following terms: 

1) економічна наука 

2) розподіляти ресурси 

3) коефіцієнт/темп 

4) взаємонесумісний 

5) змішаний ринок 

6) гранична вигода 

7) сукупний попит 

8) конкуренція 

9) відносні показники 
10) брак природних ресурсів 

3. Give the definition in English to the following terms: 

a) output 

b) economical 

c) rate of unemployment 

4. Translate the following sentences into English. 

1) Національна економіка – це сукупність домогосподарств, фірм, ринків, державних установ тощо в 

межах держави. 

2) Мікроекономіка вивчає поведінку та механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами 

за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. 

5. Give the extended answer to a question: 

What elements determine the national power of a country? 

 

                                                                                                    Завідувач  кафедри 

                                                                                                     _______________ О.Акмалдінова 

                                                                                                     "_____" _______________20__ р
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

з дисципліни "Іноземна мова" 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізації :              Економічна кібернетика  
Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізація                Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності) 
 Галузь знань:            05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність:          051 Економіка 
Спеціалізація               Міжнародна економіка 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність           071 Облік і оподаткування 
Спеціалізація :            Облік і аудит 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Спеціалізація :            Фінанси і кредит 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність:           075 Маркетинг 
Спеціалізація:              Маркетинг 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Спеціалізація:            Підприємницька діяльність в авіації 
 

розробила  
старший викладач кафедри іноземних мов за фахом   ________  Т.Анпілогова  
 

Екзаменаційні питання розглянуто    

та схвалено на засіданні  кафедри   

іноземних мов за фахом  

 

протокол №__від "_____" ______20__ р. 

 

  

Завідувач кафедри ________________________________________  О. Акмалдінова  
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Екзаменаційні питання з іноземної мови 

 

1.Основи економіки 

2.Мікроекономіка. Макроекономіка 

3.Основні цілі економіки. 

4.Типи економіки: планова, ринкова, змішана 

5.Національна економіка України 

6.Ресурси. 

7.Товари та послуги 

8.Альтернативна вартість 

9.Податки 

10.Державні витрати 

11.Співвідношення вигоди та втрат 

12.Безробіття 

13.Валовий внутрішній продукт 

14.Споживання 

15.Економічні цикли 

16.Роль авіатранспорту в економічному та соціальному розвитку”.   

17.Міжнародна організація цивільної авіації 

18.Міжнародна організація повітряного транспорту 

19.Обслуговування пасажирів у міжнародних аеропортах 

20.Придбання авіаквитка: питання та відповіді». 

21.Прибуток від продажу авіаквитків 

22.Пасажирські та вантажні тарифи 

23.Визначення типів пасажирських та вантажних тарифів. 

24.Вантажоперевезення 

25.Перевезення вантажів повітряними шляхами 

26.Експедирування вантажів 

27.Операційні витрати авіакомпаній 

28.Види зборів в аеропортах 

29.Послуги авіакомпаній 

30.Фіто- та ветеринарний контроль в аеропортах 

31.Види документів в авіаційній галузі 
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КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ФАХОМ 

 
 

 

 

 

Методичні рекомендації  

з самостійної роботи студентів та навчально-методичні матеріали з 

дисципліни «Іноземна мова» 

 
 

 

 

розробила  

старший викладач кафедри іноземних мов за фахом   ________  Т.Анпілогова 

 
 

 

 

 

    

Схвалено на засіданні  кафедри   

іноземних мов за фахом  
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Методичні рекомендації  з самостійної роботи студентів 
Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у 

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

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

завданнями та вказівками викладача відповідно до затверджених в установленому порядку 

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

студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу. 

З навчальної дисципліни «Іноземна мова» самостійна робота студентів передбачає: 

 опанування матеріалу, що вивчається на практичних заняттях; 

 самостійне вивчення теоретичних питань програми, що винесені на самостійне 

вивчення; 

 підготовку до написання модульної контрольної роботи. 

Теоретичні питання, що винесені на самостійне вивчення: 
1.Альтернативна вартість 

2. Національна економіка країн світу 

3. Безробіття: причини, наслідки, методи боротьби 

4. Валовий внутрішній продукт розвинутих країн світу 

5. Обслуговування пасажирів у міжнародних аеропортах світу 

6. Міжнародні організації в авіаційній галузі 

7. Види документів в авіаційній галузі 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Список рекомендованих джерел 
 

     Основні рекомендовані джерела 

.1. Professional English. International and National Economy: Підручник / О.М. Акмалдінова, 

Т.В. Акопян, Г.Б. Панасенко, С.І. Ткаченко. – К.: НАУ, 2011. – 420 с. 

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

English. Basics of Economics. Airline Economics. – К.: НАУ, 2011, – 454с. 

3. Акмалдінова О.М., Письменна О.О. Economics and Management. Reader: Навчальний 

посібник. – К: НАУ, 2002. – 176 с. 

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

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

5. Англійська мова. Fundamentals of marketing: Методична розробка/ Уклад.: Т.О.Вакуленко. 

– К.: НАУ, 2001. – 56 с. 

 

     Додаткові рекомендовані джерела 
      6.. Акмалдінова О.М., Будко Л.В., Старовойтова Л.І. Навчальний посібник для студентів 

усіх спеціальностей НАУ “High-Style Socio-Political Terminology.– К.: НАУ, 2005, – 
228с. 

      7. Акмалдінова О.М., Фатєєва С.П. English Grammar Practice. Навчальний посібник. К.: 

НАУ, 2002, - 148с.  

            8.. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. К.: 

“Логос”, 2000, - 352с.  

      9..  Газетні статті з суспільно-політичної тематики. 
10..  Журнальні статті з періодичних фахових видань “Better Software”, “Computerworld ”. 

            16. Словники за фахом. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ПІДГОТОВКИ  

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Professional English. Basics of Economics. Airline Economics. 

з дисципліни «Іноземна мова» 

Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізації :              Економічна кібернетика  
Галузь знань:             05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність:           051 Економіка 
Спеціалізація                Економіка підприємства ( за видами економічної діяльності) 
 Галузь знань:            05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність:          051 Економіка 
Спеціалізація               Міжнародна економіка 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність           071 Облік і оподаткування 
Спеціалізація :            Облік і аудит 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність:          072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Спеціалізація :            Фінанси і кредит 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність:           075 Маркетинг 
Спеціалізація:              Маркетинг 
Галузь знань:            07 Управління та адміністрування 
Спеціальність:          076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Спеціалізація:            Підприємницька діяльність в авіації 

 
розробили викладачі кафедри іноземних мов за фахом 

  Кучерява Л.В., Розум М.І., Анпілогова Т.В., Мальцева М.М., Сорокун Г.В 
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Зразок Навчального Посібника з підготовки  

до практичних занять 

UNIT I. BASICS OF ECONOMICS 

Exercise 1. Learn the following words and word combinations. 
 

production - виробництво 

distribution - розподіл; поширення 

exchange - обмін, товарообмін 
consumption - споживання 

unemployment - безробіття 

labour - праця 
want - бажання 

scarce resources - дефіцитні, недостатні ресурси 

government spending - урядові витрати 
address - вивчати, вирішувати 

 

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

Text 1. What Economics Is All About 
Studying economics for the first time, it is necessary to know what economics is all about. 

Unfortunately, it is not possible to define the subject by a single word. Economics was defined as the study 

of mankind in the everyday business life. This means that economics deals with production, distribution, 
exchange and consumption. It answers such questions as: How do we produce all the things we need? How 

are prices determined? Economics is also concerned with unemployment, inflation, international trade, the 

interaction of business and labour, and the effects of government spending and taxes. 
Economics does not stop with the description of economic activity because description alone leaves 

unanswered many important why and how questions. 

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. 

Although the behaviour of individuals is important, economics also addresses the collective 

behaviour of businesses and industries, governments and countries, and the globe as a whole. 
Microeconomics starts by thinking about how individuals make decisions. Macroeconomics considers 

aggregate outcomes. The two points of view are essential in understanding most economic phenomena. 

 
Exercise 3. Give English equivalents. 

Людство, виробництво, розподіл, споживання, обмін, дефіцитні ресурси, необмежені 

потреби, визначати ціну, безробіття, податки, урядові витрати, міжнародна торгівля, продукти та 
послуги, поведінка, приймати рішення, загальний результат. 

 

Exercise 4. Answer the questions on text 1. 

1. What does economics deal with? 2. What questions does economics answer? 3. What kind of 
science is economics? 4. What does economics study? 5. What is the difference between microeconomics 

and macroeconomics? 

 
Exercise 5. Match terms on the left with the definitions on the right. 

1. economics a. something in short supply; not enough to meet      demand. 

2. production b. activity of buying and using goods. 
3. distribution c. the creation of services or the changing of material into products. 

4. exchange d. the activity of selling goods and services in order to make a profit. 

5. consumption e. the production, distribution and sale of goods and services for a profit. 



6. business f. the movement of finished products from 

    the manufacturing location to the marketplace. 
7. trade g. the social science that describes and analyzes how society chooses 

from among scarce resources to satisfy its wants. 

8. scarce h. the process of trading or bartering one unit or set of goods or services 
for another unit or set. 

Exercise 6. Complete the sentences according to text 1. 

1. Economics was defined as… . 2. Economics deals with … .      3. Economics is also concerned 

with … . 4. It is the study of … .           5. Resources include … . 6. Economics also addresses … .                    
7. Microeconomics starts by … . 8. Macroeconomics considers … .  

 

Exercise 7. Translate into English. 
1. Економіку визначали як вивчення людства у повсякденному діловому житті. 2. Економіка 

не вичерпується описом економічної діяльності. 3. Економіка вивчає зусилля людини, спрямовані на 

задоволення своїх необмежених потреб за рахунок бережливого використання відносно недостатніх 

ресурсів. 4. Економіка також вивчає колективну поведінку підприємств та промисловості, урядів та 
країн, землі вцілому. 5. Мікро та макроекономіка важливі для розуміння більшості економічних 

явищ. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди передано 

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

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

 

(Ф 03.02  02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої особи 

Дата 

ознайомлен
ня 

Примітки 

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02  03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, яка 

внесла 

зміну 

Дата 
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Дата 

введенн
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 № 

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

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     



 


