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ВСТУП

Мета додаткового вступного випробування -  визначення рівня знань з 
комплексу фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня підгото
вки абітурієнтів, що дозволяє оцінити світогляд вступника, а також визначити 
рівень його інтелектуального потенціалу.

Додаткове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 
теоретичного питання 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 «Бакалавр»

1. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІ
ЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

1. Визначте місце міжнародної інформації в системі міжнародних відносин.
2. Охарактеризуйте інформаційно-аналітичну діяльність в галузі міжнародної 

інформації, визначте її компоненти.
3. Визначте місце моделі й моделювання в міжнародних відносинах.
4. Охарактеризуйте моделювання як процес дослідження в галузі міжнарод

ної інформації.
5. Назвіть чинники, що визначають становище держави на світовій арені.
6. Охарактеризуйте джерела та канали отримання міжнародної інформації.
7. Опишіть класичні методи аналізу документів.
8. Охарактеризуйте контент-аналіз як формалізований метод аналізу змісту 

документів.
9. Опишіть методи прогнозування в міжнародних відносинах.
10. Окресліть проблему верифікації прогнозу.

2. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

1. Дайте визначення понять “інформаційні технології” , «програмне забезпе
чення» та “апаратне забезпечення”.
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2. Обґрунтуйте класифікацію програмного забезпечення за критерієм приз
начення.

3. Проаналізуйте пакет обробки електронних таблиць MS Excel та функціона
льні можливості пакету.

4. Проаналізуйте призначення основних підкоманд команди Данные основно
го меню MS Excel.

5. Проаналізуйте використання основних підкоманд команди Данные осно
вного меню MS Excel

6. Проаналізуйте етапи створення консолідованих звітів в MS Excel.
7. Проаналізуйте створення підсумків в великих електронних таблицях (ко

манда Итоги).
8. Охарактеризуйте етапи створення Автоструктури в MS Excel.
9. Охарактеризуйте можливості ділової графіки в MS Excel.
10. Розкрийте поняття бази даних та системи управління БД. Охарактеризуйте 

можливості СУБД MS Access.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
для самостійної підготовки вступника до 

фахового вступного випробування

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІ
ЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

Основна:

1. Гондюл В.П., Рижков М.М., Андрєєва О.М. Вступ до спеціальності «між
народна інформація». -  K., 2009.

2. Гондюл В.П., Литвиненко Н.П., Мельничук Н.Б., математичне моделюван- 
ння та прогнозуванння політичних конфліктів . — K., 2000.

3. Іванов В.Ф. Контент-анапіз. Методологія і методика дослідження ЗМК. -  
К„ 2010.

Додаткова:

1. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право: навчальний по
сібник / за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. -  K.: Знання, 2010.

2. Матвієнко Я.В. Прогностика. Прогнозування соціальних та економічних 
процесів. Теорія. Методика.Практика. -  K., 2000.
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3. Гондюл В.П. методологія політичного аналізу та прогнозування міжнаро
дних відносин і міжнародних політичних конфліктів. Філософія, політоло
гія. -  К„ 2002.

ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Основна:

1. Гончарова О., Апатова Н. Інформатика для економістів.- К.- Центр нав
чальної літератури, 2011.

2. Войтюшенко Н., Остапець А. Інформатика та комп'ютерна техніка.- Центр 
навчальної літератури, 2017.

3. Глинський Я. Практикум з інформатики.- Л. - СПД Глинський, 2011.

Додаткова:

1. Сисолетін Е. Р. Розробка інтернет-додатків. -  К,- Юрайт, 2018.
2. Г айна Г. Основи проектування баз даних. -  К. -  Кондор, 2018.
3. Брюханова Г. Комп'ютерні дизайн-технології. -  К. - Центр навчальної літе

ратури.- 2018.
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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 апузь знань: 
Спеціальність:

ОПП:

Додаткове вступне випробування 
Білет № 1

Завдання 1. Охарактеризуйте моделювання як процес дослідження в галузі 
міжнародної інформації.

Завдання 2. Проаналізуйте використання основних підкоманд команди 
Данньїе основного меню MS Excel

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

Завідувач кафедри .Ф. Ржевська

Бакалавр 
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 50

Виконання завдання № 2 50

Усього 100

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

Оцінка в балах за 
виконання окре

мих завдань
Критерії оцінки

45-50 Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок)

38-44 Добре
(у цілому вірне виконання з певною кількітю суттєвих 
помилок)

30-37 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків та за
довольняє мінімальним критеріям)

Менше
30

Незадовільно
Виконання не задовольняє мінімальним критеріям

Увага! Оцінки менше, ніж ЗО балів, не враховується 
під час визначення рейтингу
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Відповідність рейтннговнх оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах Пояснення

60-100

90-100
Відмінно
(відмінне виконання лише з незнач
ною кількістю помилок)

Вступне
випробування

складено

75-89
Добре
(в загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок)

60-74 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімаль
ним критеріям)

0-59 Вступне випробування не складено
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА ____________

№
Куди • 

передано 
(підрозділ)

Дата
видачі П.1.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

(Ф 03.02 -  02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗДОКУМЕНТОМ____________

№ 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

зміниЗміненого 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


