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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

Метою проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з навчальної 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є замір залишкових 

знань студента. 
Проведення ККР необхідне в наступних випадках: 

а) проведення самоаналізу ВНЗ (в т.ч. акредитаційного); 
б) проведення самоаналізу спеціальності (в т.ч. акредитаційного); 

в) проведення акредитаційної експертизи; 
г) формування акредитаційної справи. 

  ККР є обов’язковим елементом комплексу матеріалів повчально-методичного 
забезпечення навчальної дисципліни, яке входить до складу освітньої програми 

підготовки молодших спеціалістів усіх спеціальностей всіх форм навчання.  
ККР є способом діагностики якості вищої освіти. 
До виконання ККР залучаються всі студенти усіх спеціальностей всіх форм 

навчання, після завершення ними вивчення даної дисципліни. У цих заходах мають 
прийняти участь не менше 90% спискового складу студентів, які перевіряються.  

ККР з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
розробляється у відповідності до програми навчальної дисципліни. 

Пакет ККР з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» включає мінімум варіантів відповідно кількості студентів в групі.  

Кожен варіант складається з (п’яти) практичних завдань для контролю 
теоретичних знань і практичних навичок студента. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання всіх 
завдань комплексної контрольної роботи – 100. 

Розподіл балів за виконання кожного завдання ККР наведено у розділі 3 
Критерії оцінювання. 

Тривалість виконання ККР з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)» - 50 хвилин. 
Пакети ККР розроблено кафедрою іноземних мов. До складу пакетів ККР 

входить:  

Програма навчальної дисципліни. 

Анотація до комплексної контрольної роботи. 

Комплексна контрольна робота з дисципліни. 

Критерії оцінювання виконання завдань комплексної контрольної роботи.  

Рецензія на комплексну контрольну роботу. 

Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні 

комплексної контрольної роботи. 

Наслідки (результати) виконання ККР з навчальної дисципліни «Іноземна мова 
(за професійним спрямуванням)» є предметом ретельного аналізу кафедрою 

іноземних мов з метою виявлення недоліків у підготовці студентів і розробки 
заходів по їх усуненню. 

 



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПАКЕТУ ККР  

1. Навчальна програма нормативної дисципліни 

2. Анотація 

3. Рецензія на ККР 

4. ККР з дисципліни 

5. Критерії оцінки виконання завдань ККР 

6. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється під час виконання 

ККР 

7. Еталон виконання завдань 

8. Бланк відповіді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ 

до контрольних завдань з дисципліни  

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

(англійська мова) 
В ККР на основі курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», 

чинних законів України і навчальної програми подано основні завдання, що 
формують структурно-логічну схему предмета. Згідно з вимогами до складання 

ККР, даний комплект контрольних завдань базується на знаннях, які студенти 
одержали на заняттях з дисципліни і має метою перевірку рівня володіння 

студентами писемним мовленням через виконання конкретних комунікативних 
завдань: описати, коментувати, характеризувати дії, що відбувається, 

висловлювання своєї думки свого ставлення до предмета мовлення і вміння 
відносно правильно, згідно з принципом комунікативної достатності, оформити своє 

висловлювання мовними (орфографічними,  лексичними та граматичними) 
засобами. Контрольна робота є переліком формалізованих завдань, вирішення яких 

потребує уміння застосувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни. 
ККР складається з 15 варіантів по 5 завдань в кожному. Види завдань в структурі 
ККР наступні: 

виписати з прочитаного англійського тексту еквіваленти українські 

дати відповіді на запитання; 

скласти словосполучення з окремих слів; 

переклад; 

висловлювати свою думку та своє ставлення 5-6 реченнями до предмета 

мовлення. 
Всі завдання ККР мають професійне спрямування і їх вирішення вимагає від 

студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів дисципліни, а їх 
інтегрованого застосування. 

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням, за 
чотирьохбальною системою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При 

розробці критерії оцінки за основу взято повноту і правильність виконання завдань.  
Викладання даних контрольних завдань дає можливість проконтролювати 

залишкові знання студентів з усіх тем предмету. 
Робота студента по виконанню варіанту контрольної роботи повинна містити 

письмову відповідь на поставленні завдання. 
Контрольні завдання для проведення контрольної роботи з дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» складені у відповідності з 
програмою предмету і проекту державного стандарту вищої освіти за спеціальністю 
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового 

виробництва» 
Контрольні завдання дають можливість перевірити теоретичні знання та 

практичні навички  студентів з предмету. 
Виконання даних контрольних знань дає можливість проконтролювати 

залишкові знання студентів з предмету. 

 

Старший викладач англійської мови :   В.В. Ксенчук  



РЕЦЕНЗІЯ 

на комплексну контрольну роботу 

з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

для спеціальності  5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового виробництва» 

 

Контрольна робота має 15 варіантів завдань рівнозначної складності. 

(Складність завдань дає змогу виконати їх за 45-50 хвилин, творчо підійти до їх 

розв’язування). Завдання  вимагають від студентів не розрізнених знань окремих тем 

і розділів дисциплін, а їх інтегрованого застосування. 

У контрольному завданні пропонується виконати 5 видів завдань писемного 

мовлення через виконання конкретних комунікативних завдань. 

Завдання контрольної роботи складені у відповідності з програмою з предмету 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», яка розроблена згідно проекту 

державного стандарту вищої освіти за спеціальністю  5.10010201 «Експлуатація та 

ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».  

Завдання використовуються для перевірки якості засвоювання матеріалу  та 

остаточних знань студентів після вивчення дисципліни. Критерії оцінок охоплюють 

і характеризують усі сторони виконання цієї роботи. 

Комплект контрольних робіт пропонується використовувати для контролю 

залишкових знань студентів з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», для спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового виробництва». 

Висновок. Комплексна контрольна робота відповідає вимогам і може бути 

рекомендована для перевірки теоретичних знань, вмінь та навичок студентів. 

 

Рецензент     

Голова районного метод об`єднання   

викладачів іноземних мов                                     Т.Ф. Семенова  

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХОТИНСЬКИЙ  КОЛЕДЖ  

ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

Англійська мова ( за професійним спрямуванням) 

(назва дисципліни) 

 

до акредитації спеціальності 

              5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва»   

(шифр, назва) 

Курс третій 

Група М-32 

 

Студента(ки)              

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Початок роботи      год.     хв. 

 

Завершення роботи      год.     хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. З’єднати англійські назви технічних термінів з їх українськими 

еквівалентами. 

1. linkage A) борозна 

2. tіre B) зчеплення із землею 

3. three-point linkage C) вал відбору потужності 

4. power harrows D) ротаційні фрези 

5. rotary cultivators E) гусеничний трактор 

6. implement F) зчеплення, важільний механізм 

7. a drive disengagement lever G) різак, чересло плуга 

8. PTO shaft H) полиця плуга 

9. track I) колісний трактор 

10. crawler J) важіль вимикання 

11. belt pulley K) блок, шків   

12. an overload slip clutch L) шина, покришка 

13. reel M)слід, гусениця 

14. grip N) циліндр двосторонньої дії 

15. pulley O) плуг з передплужником 



16. wheeled tractor P) три точковий навісний пристрій 

17. load Q) провідний шків 

18. the soil engaging parts R) важкі борони 

19. coulter S) ручний важіль 

20. drum T) грунтозахватні частини 

21. digger U) звичайний плуг 

22. frame V) мотовило 

23. furrow W)ланцюгова передача 

24. reversible plough X) запобіжна фрикційна муфта 

25. mould board Y) реверсний плуг 

26. share Z) сошник, леміш 

27. conventional plough       A1) барабан 

28. a chain drive unit           B2) вантаж 

29. a hand-operated lever        C3) рама 

30. a double-acting ram         D4)  причіпне знаряддя 

 

2. Дати відповіді на питання: 

 
1. What is agriculture? 

2. What does the word “agriculture” mean? 

3. What are the main branches of agriculture? 

4. When did people begin to grow crops? 

5. What is a highly developed branch of agriculture? 

6. What are the main resources of the nourishment? 

7. What is the basis of agriculture? 

8. What grain crops do you know? 

9. What technical crops do you know? 

10.When does the field work start? 

11. When is the field work over? 

12. What does one do in spring? 

13. What does the grain crops cultivation consist of? 

14. What does one do in summer and autumn? 

15. What is one of the most important branches of the economy? 

16. What do the development of agriculture depend upon? 

17. What does the industry supply? 

18. What do the achievements of agriculture depend upon? 

19. What resources does the agriculture need? 

20. What is a single branch of the national economy which depends upon the climatic 

conditions? 

 

3. Скласти два словосполучення зі словом “tractоr” і перекласти 

їх українською мовою. 



4. Перекласти українською мовою уривок технічного тексту. 
 

1. Tractor is useful when it supplies power to machines. Power can be supplied by the 

tractor in various forms. The tractor can pull or push  machines, it can supply power to 

machines from the power-take-off shaft. It can drive machines by means of a belt from a 

belt pulley. 

2. The tractor power is produced by the engine and is measured by horsepowers (hp) 

or kilowatts. There are tractors with engine power from 3 to 300 hp. Tractors are classified 

according to the maximum power that their engine can produce. 

3. The clawlers or track laying tractors are large. They are used for heavy operations, 

such as road making or dam building. Large tracks increase the grip of the tractor on the 

ground and the clawlers are able to push or pull heavy loads and machines. 

4. Most of the tractors have tyres which can be placed closer or farther apart 

according to the distance between the rows that must be cultivated. Wheeled tractors may 

have mounted implements and machines on them. This is done by the three-point linkage. 

5. There are tractors with diesel or gasoline engines. The diesel engine will use less 

fuel than the gasoline engine for the same work done. The regular servicing of tractors is 

necessary because it provides the tractor’s useful work. 

6. The fuel should be clean and have no water. If the engine is watercooled one must 

be sure that there is water in the radiator. The radiator should be clean. The oil has  to be 

changed regularly. 

7. Four –wheel tractors are produced with engines of any size from the small tractor 

of about 15 hp to the gianth with the engine power more than 200 hp. There are two basis 

types of four-wheel-drive tractors. One type has four large equally-sized wheels, the other 

has small front wheels and large rear wheels. 

8. Most equal-sized wheel models have engines with at least 75 kw (100 hp) and 

tractors of this type with 150 kw engines are in use in some areas. Ploughing and heavy 

cultivations are ideal work for these big tractors. 

9. Many of the four-wheel-drive tractors with small front wheels are basically 

general-purpose tractors and are able to transmit the engine power to the front wheels. The 

four-wheel-drive tractors can move along roads and their pulling power is greater than the 

pulling power of the two-wheel-drive tractors. 

10. Row crop tractor has narrow tyres which can be placed closer or father apart 

according to the distance between the rows that must be cultivated. It has a light-weight 

design and good visibility. It uses a diesel engine from 30 to 4-5 hp. 

11. The general-purpose tractor does most of the work on the farms. It has powerful 

hydraulics and is able to pull heavy loads at the drawbar. This type of tractor is heavier 

than the rowcrop tractor and its weight is used to increase wheel grip. 

12. Track laying tractors or clawlers are used for dam building, road making, 

drainage work. This type of tractors has low operating speed but it does less damage to the 

soil than the large powerful wheeled tractor. 



13. Modern farm tractors can do various job very effectively. Modern farm tractor 

can: 1)pull or push machines; 2)operate implements mounted upon it by means of the 

three-point linkage; 3)transmit power by means of its PTO-shaft; 4)drive machines by belt 

power; 5)transmit power by means of shafts; 6)supply power for different operations; 

7)generate electricity. 

14. There are various types of farm tractors: wheeled tractors, and track laying 

tractors or clawlers, general-purpose tractors, large field tractors and garden tractors. 

15. Clawlers are also necessary in agriculture , they are usually used for heavy 

operations such as road making and dam building. All the clawlers have tracks which must 

increase the grip of the crawler on the ground. They have low operating speeds but they 

can pull or push heavy loads and machines. 

 

5. Написати рекламу сільськогосподарської машини або 

сільськогосподарського знаряддя. 

 

 

 

Старший викладач:    В.В. Ксенчук 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної (циклової) комісії 

гуманітарної і соціально-економічної підготовки. 

 

Протокол № ___ від «___» ___________ 2018 р. 
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ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ: 

 

 

1. З’єднати англійські назви технічних термінів з їх українськими 

еквівалентами.  

 
1.    – f) 
2.    – l) 

3.    – p) 

4.    – r) 

5.    - d) 

6.   – D4) 

7.     – j) 

8.    – c) 

9.    – m) 

10.  – e) 

 

 

11. – q) 

12.  - x)  

13. – v) 

14. – b) 

15. – k) 

16. – i) 

17. – B2) 

18. -  t) 

19. – g) 

20.– A1) 

 

 

21. – o) 

22. – C3) 

23. – a) 

24. – y) 

25. – h) 

26. – z) 

27. – u) 

28. – w) 

29. – s) 

30. – n)



2. Дати відповіді на питання: 
 

1. Agriculture is a human activity in which people use areas of land to produce food, 

clothing and other necessary materials. 

2. The word “agriculture” means the cultivation of fields and growing crops. It also means 

the use of land to breed animals. 

3. There are two main branches of agriculture: crop growing and animal breeding. 

4. People began to grow crops many thousand years ago. 

5.Crop growing is a highly developed branch of agriculture. 

6. The main resources of the nourishment are wheat, rye, oats and barley. 

7. The soil is the basis of agriculture. 

8. There are such grain crops as wheat, rye, oats and barley. 

9. I know such technical crops as sugar beets, flax, hops, hemp and sunflower. 

10. The field work starts in spring. 

11. The field work is over in autumn. 

12. In spring one ploughs, harrows, fertilizes and sows summer crops. 

13. The grain crops cultivation consists of plowing, sowing and harvesting. 

14. In summer and autumn one mows and threshes grain crops, picks up fruits and 

vegetables. 

15. The agriculture is one of the most important branches of the national economy. 

16. The development of agriculture depends upon the industrial level of the country. 

17. The industry supplies the agricultural equipment, chemical fertilizers and other 

necessary materials. 

18. The achievements of agriculture depend upon the human talent and various 

circumstances which influence on the agricultural production. 

19. Agricultural needs the chemical and natural fertilizers, agricultural machines and 

natural resources which are given us by nature. 

20. Agriculture is a single branch of the national economy which depends upon the 

climatic conditions. 

 

3. Сласти два словосполучення з словом “tractor” і перекласти їх 

українською мовою. 

 
1. wheeled tractor – колісний трактор 

2. two-wheel-drive tractor – трактор з приводом на 2 колеса 

3. three-wheel-drive tractor – трактор з приводом на 3 колеса 

4 .four-wheel-drive tractor – трактор з приводом на 4 колеса 

5. general-purpose tractor – трактор загального призначення 

6. track laying tractor/caterpillar tractor – гусеничний трактор 

7. large field tractor – польовий трактор 

8. garden tractor – садовий трактор 



9. battery tractor – акумуляторний трактор 

10. electric tractor - електротрактор 

11. portal tractor – портальний трактор 

12. tractor with remote control – тягач з дистанційним управлінням 

13. truck tractor – грузовий автомобіль-тягач 

14. tractor loader – тракторний навантажувач 

15. tractor dumper – трактор-самоскид 

16. tractor-crossed -  трактор підвищеної прохідності 

17. pneumatic wheeled tractor – пневмоколісний трактор 

18. tractor pipe layer – тракторний трубоукладчик 

19. semi-trailer tractor – напівгусеничний трактор 

20. tractor plant – тракторний завод 

21. tractor driven plough – тракторний плуг 

22. tractor column – тракторна колона 

23. tractor ploughing/plowing – тракторна оранка 

24. row crop tractor – сівалка 

25. farm tractor – сільськогосподарський трактор. 

 

4. Перекласти  українською мовою уривок технічного тексту. 

 
1. Трактор корисний, коли він постачає потужність машинам. Потужність може 

передаватись трактором різними формами. Трактор може тягнути або штовхати 
машини, а також передавати свою потужність до машин від валу відбору 

потужності. Він може приводити в дію машини використовуючи ремінь від 
провідного шківу. 
2. Тракторна потужність виробляється двигуном і вимірюється кінськими силами 

або кіловатами. Є трактори з двигуном, потужність якого від 3 до 300 кінських сил. 
Трактори класифікуються відповідно до максимальної потужності, яку можуть 

виробляти їх двигуни. 
3. Гусеничні трактори великі. Вони використовуються для важких операцій, таких 

як будівництва доріг чи будівництва дамб. Великі гусениці збільшують зчеплення 
трактора на землі. Гусеничні трактори здатні штовхати або тягти важкі вантажі та 

машини. 
4. Більшість тракторів мають шини, які можуть знаходитись далі або ближче 

залежно до відстані між міжряддями. Колісні трактори можуть мати навісні 
знаряддя, які кріпляться з допомогою три точкового навісного пристрою.  

5. Є трактори з дизельними або бензиновими двигунами. Дизельний двигун 
використовує менше палива, ніж бензиновий двигун, для виконання тієї самої 

роботи. Регулярне обслуговування тракторів необхідне, так як воно забезпечує 
корисну роботу трактора.  
6. Паливо має бути чистим і не містити води. Якщо двигун водяний, то слід бути 

впевненим, що в радіаторі є вода. Радіатор повинен бути чистим. Масло потрібно 
регулярно змінювати. 



7. Чотириколісні трактори виготовляються з двигунами будь-якого розміру від 
маленького трактора від приблизно 15 к. с. до гігантських з потужністю двигуна 

більше 200 к. с. Є два основних типи тракторів з чотириколісного приводу. Один з 
типів має чотири великих колеса з однаковим розміром, інший має невеликі передні 

колеса та великі задні колеса. 
8. У більшості моделей колеса з однаковим розміром мають двигуни щонайменше 

75 кВт (100 к. с.), а в деяких районах використовуються трактори такого типу з 150 
кВт двигунами. Оранка та важкі культивації – ідеальна робота для цих великих 

тракторів. 
9. Більшість з чотириколісних тракторів з малими передніми колісними шинами є, 

як правило, універсальними тракторами і здатні передавати потужність двигуна на 
передні колеса. Трактори з чотириколісним приводом можуть рухатися вздовж 

доріг, а потужність їх витягання перевищує тягнучу потужність тракторів з 
двоколісним приводом. 
10. Сівалка має вузькі шини, які можна розташувати ближче або відокремити, 

відповідно до відстані між рядками, які потрібно обробляти. Він має легкий дизайн 
та гарну видимість. Він використовує дизельний двигун від 30 до 4-5 к. с. 

11. Трактор загального призначення виконує більшу частину роботи на фермах. Він 
має потужну гідравліку і здатний тягти важкі навантаження на дроворубу. Цей 

тракторний тип важчий ніж трактор для навантажувача, і його вага 
використовується для збільшення зчеплення колеса з землею.  

12. Гусеничні трактори використовуються для будівництва дамб, дорожнього 
будівництва, дренажних робіт. Цей тип тракторів має низьку експлуатаційну 

швидкість, але це робить менше пошкоджень для грунту, ніж великий потужний 
колісний трактор. 

13. Сучасні сільськогосподарські трактори можуть робити різну роботу дуже 
ефективно. Сучасний сільськогосподарський трактор може: 1)тягнути або штовхати 
машини; 2)управляти знаряддями, встановленими на ньому за допомогою три 

точкового зчеплення; 3)передавати потужність за допомогою свого валу відбору 
потужності; 4)керувати машинами по потужності ременя; 5)передавати потужність 

за допомогою валів; 6)постачати потужність для різних операцій; 7)генерувати 
електроенергію. 

14. Існують різні типи сільськогосподарських тракторів: колісні трактори, гусеничні 
трактори, трактори загального призначення, великі польові трактори та садові 

трактори. 
15. Гусеничні трактори також необхідні в сільському господарстві, вони зазвичай 

використовуються для важких операцій, таких як дорожнє виробництво та 
будівництво дамб. Всі гусеничні трактори мають гусениці, які повинні збільшити 

зчеплення гусениці на землі. Вони мають низьку робочу швидкість, але вони можуть 
тягнути або штовхати важкі вантажі та машини. 

 

 

 

 



5. Написати рекламу сільськогосподарської машини або 

сільськогосподарського знаряддя.  

 
Tractor Rong Feng 

Section: Mini tractor 
Type of announcement: Sale/ Suggestions 
Brand: Rong Feng 

Model: 404 C with updated cabin 
Condition: New 

Year of issue: 2017 
Power: 40.0 liters 

Type: 4 VK 
Price without VAT: 315 959 UAH 

Location: Ukraine – 32 
 

      One of the leaders in the Rongfeng range of tractors. It is the all-wheel-drive RF-404 C 
with the updated cab. It is also improved technical characteristics. The tractor is equipped 

with a powerful 4-cylinder diesel engine ZN 490 kw (40 hp), power steering, dual-disk 
clutch, modern heated cabin. It has front and rear working lights.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


