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ВСТУП

Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань за 
напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, най
більш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх про
грам. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно- 
орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, 
передбачені програмою вступу.

Додаткове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 
теоретичних питань та практичного завдання на основі теоретичних пи
тань.

Додаткове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних 
годин (90 хв.)

Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно 
до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ
з дисциплін,

які виносяться на додаткове вступне випробування 
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Магістр»

1. МІЖНАРОДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

1. Охарактеризуйте стандарти та протоколи Інтернет. Міжнародні організації 
стандартизації в області глобальних комп’ютерних мереж.

2. Проаналізуйте тенденції розвитку міжнародної телекомунікаційної сфери 
та сучасну концепцію розвитку телекомунікацій в Україні.

3. Охарактеризуйте світові науково-освітні мережі. Мережі УРАН та GEANT.
4. Проаналізуйте засоби електронної комунікації територіально-віддалених 

бізнес-партнерів та структурних підрозділів міжнародних корпорацій. Те
хнологія VPN.

5. Охарактеризуйте інтегровані інформаційні системи для мультинаціональ
них компаній. EftP-система SAP R/3.

6. Розкрийте поняття уніфікованих комунікацій. Зробіть огляд технологій та 
рішень.

7. Зробіть стислий огляд рішень світового лідера у галузі уніфікованих кому
нікацій CISCO Systems Inc. для національної безпеки, космічної галузі, на
ціональних агенцій, урядових структур, міжнародної кримінальної поліції.

8. Розкрийте поняття центрів обробки даних. Інфраструктура та інноваційні 
рішення. Наведіть приклади найвідоміших ЦОД.
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9. Проаналізуйте застосування Геоінформаційних систем у міжнародному бі
знесі.

10. Охарактеризуйте міжнародні штрихові символіки, типи штрих-кодів, при
значення та застосування в міжнародному бізнесі.

11. Охарактеризуйте технології RFID та їх застосування в сучасному бізнесі
12. Розкрийте концепцію та основні поняття технологій GRID.
13. Проаналізуйте ініціативи та проекти GRID в світі. Розвиток GRID в 

Україні.
14. Розкрийте концепцію, основні поняття та використання в сучасному ін

формаційному бізнесі «хмарних» технологій.
15. Охарактеризуйте застосування інформаційних технологій в міжнародному 

авіаційному бізнес та систем класу GDS.

2. ТЕОРІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

1. Поясніть термін «комунікація».
2. Визначте періоди розвитку масового спілкування.
3. Розкрийте природу масової комунікації.
4. Визначте форми масової комунікації.
5. Назвіть основні типи поведінки й діяльності комуніканта.
6. Висвітліть поняття інформаційна війна.
7. Назвіть фактори масової комунікації.
8. Визначте поняття маси.
9. Назвіть причини масифікації особистості.
10. Визначте роль ЗМК в масифікації людини.
11. Розкрийте поняття про професійного комуніканта в системі масового спіл

кування.
12. Поясніть теорію двоступеневого впливу.
13. Розкрийте теорію дифузії інновацій.
14. Поясніть теорію на основі психодинамічної моделі К. Говленда.
15. Проаналізуйте концептуальні засади масовокомунікаційних технологій.

3. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

1. Визначте наукову природу теорії міжнародних відносин.
2. Схарактеризуйте системні особливості теорії міжнародних відносин.
3. Розкрийте сутність та класифікацію суб’єктів міжнародних відносин.
4. Проаналізуйте співвідношення понять «сила» та «баланс сил» у теорії 

міжнародних відносин.
5. Розкрийте значення «великих дебатів» для становлення теорії міжнарод

них відносин.
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6. Розкрийте особливості теорії політичного реалізму.
7. Визначте передумови становлення течії політичного ідеалізму.
8. Розкрийте сутність та особливості лібералізму та неолібералізму. •
9. Визначте місце конструктивізму в теорії міжнародних відносин.
10. Визначте сутність та особливості неомарксизму.
11. Проаналізуйте основні модерністські теорії міжнародних відносин.
12. Проаналізуйте міжнародні системи як наукову категорію.
13. Поясніть теоретичні підходи до проблеми війни та миру.
14. Розкрийте поняття та структуру національного інтересу.
15. Поясніть правові аспекти становлення та розвитку міжнародних відносин.
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ЗРАЗОК
білету додаткового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Освітній ступінь: 
Г алузь знань: 
Спеціальність:

ОПП:

Додаткове вступне випробування 
Білет № 1

Завдання 1. Розкрийте сутність та особливості лібералізму та неолібералізм.

Завдання 2. Сила як сутнісна характеристика міжнародних відносин та 
суб’єкта міжнародних відносин.

Завдання 3. Стислий огляд рішень світового лідера у галузі уніфікованих 
комунікацій CISCO Systems Inc. для національної безпеки, космічної галузі, 
національних агенцій, урядових структур, міжнародної кримінальної поліції.

Схвалено на засіданні кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональ
них студій
(Протокол № 3 від 19.02.2019)

Завідувач кафедрі Н.Ф. Ржевська

Волошин

Магістр 
29 «Міжнародні відносини»
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та

регіональні студії» 
«Міжнародна інформація»
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки 
(бали)

Виконання завдання № 1 70

Виконання завдання № 2 70

Виконання завдання № 3 60

Усього 200

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 
вступних випробувань та їх критерії

Оцінка в балах за виконання 
окремих завдань Критерії оцінки

63-70 54-60 Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

52-62 45-53 Добре
(у цілому вірне виконання з певною кількіс
тю суттєвих помилок)

42-51 36-44 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недолі
ків та задовольняє мінімальним критеріям)

Менше
42

Менше
36

Незадовільно
Виконання не задовольняє мінімальним 
критеріям

Увага! Оцінки менше, ніж 42 або 36 балів, не враховується 
під час визначення рейтингу
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Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах

Пояснення

178-200
Відмінно
(відмінне виконання лише з незнач
ною кількістю помилок)

Вступне
випробування

складено

120-
200

147-177
Добре
(в загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок)

120-146 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімаль
ним критеріям)

0-119 Вступне випробування не складено
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною 
програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр»

№
пор.

Назва
рейтингу

Кількість
балів
(шах)

Порядок 
визначення рейтингу

1. Академічний рейтинг 
(АР)

10 Визначається за оцінками 
підсумкової зведеної відомості 
або Додатку до диплому 
бакалавра (спеціаліста) за 100- 
бальною шкалою із подальшим 
переведенням у 10-бальну шкалу

2. Фаховий рейтинг 
(ФР)

200 Визначається за 200-бальною 
шкалою за підсумками фахового 
вступного випробування

3. Рейтинг творчих та 
професійних 
досягнень (РТПД)

10 Визначається за 10-бальною 
шкалою за оцінкою творчих та 
професійних досягнень

4. Рейтинг з іноземної
мови
(РІМ)

200 Визначається за 200-бальною 
шкалою за підсумками вступного 
екзамену з іноземної мови

5. Особистий 
інтегральний рейтинг 
вступника (ОІР)

420 ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА_______________

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

(Ф 03.02 -  02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ '1 ДОКУМЕНТОМ ____________

№ Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02 -  03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміни
№

Зміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02 -  04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ_________________

№ Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності

(Ф 03.02-32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН______________ __________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено




