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ВСТУП

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з 
комплексу професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня 
знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту 
студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних 
освітніх програм).

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 
теоретичних питань та практичного завдання на основі теоретичних 
питань.

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

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

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ
з дисциплін, 

які виносяться на фахове вступне випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

1. ІНФОРМАТИКА

1. Визначити міру кількості інформації, одиниці виміру інформації, поняття 
«вага» в системах числення.
2. Охарактеризувати основні види запам’ятовуючих пристроїв сучасного ПК.

3. Навести та проаналізувати загальну класифікацію програмного 
забезпечення.
4. Проаналізувати призначення та типові характеристики відеокарти, 
звукової карти сучасного ПК.
5. Проаналізувати складові системного програмного забезпечення.
6. Проаналізуйте структуру фізичних та логічних дисків, головний 
загрузочний запис диску
7. Проаналізувати функціональне призначення струменевих принтерів. 
Навести принцип дії.
8. Дати оцінку характеристикам ЬСО-Моніторів. Навести принцип дії.
9. Надайте визначення та проаналізуйте призначення файлової системи.
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10. Проаналізувати текстовий і графічний режим роботи моніторів.
11. Проаналізувати властивості позиційних систем числення. Навести 
приклади.
12. Проаналізувати функціональне призначення та навести принцип дії 
сканерів.
13. Проаналізувати процес форматування дисків. Навести приклади 
програмного забезпечення для нізкорівневого форматування дисків.
14. Дати оцінку характеристикам флеш - пам’яті у порівнянні з іншими 
видами пам’яті.
15. Визначити поняття “алгоритм”, проаналізувати вимоги до алгоритму.

2. ТЕОРІЯ КОЛЬОРУ

1. Охарактеризуйте субтрактивний синтез кольору та його специфіку у 
поліграфії.

2. Охарактеризуйте адитивний синтез кольору та особливості створення 
повноколірних зображень у Пристроях відображення.

3. Охарактеризуйте автотипний синтез кольору.
4. Визначте специфіку колірної моделі RGB.
5. Визначте специфіку колірної моделі CMYK.
6. Визначте специфіку колірної моделі Lab.
7. Визначте специфіку колірної моделі HSB.
8. Опишіть систему специфікації кольорів Pantone.
9. Охарактеризуйте колірні простори пристроїв, задіяних у поліграфічному 

процесі.
10. Опишіть загальну характеристику колориметричної системи вимірювання 

кольорів.
11. Визначте особливості використання спектрофотометрів у поліграфії.
12. Визначте особливості використання денситометрів у поліграфії.
13. Опишіть архітектуру системи керування кольором.
14. Визначте роль метамерії у відтворенні кольору у поліграфії.
15. Опишіть значення процесу калібрування монітору.

3. ДРУКАРСЬКІ І ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЇ

1. Опишіть основні етапи історії розвитку книги.
2. Визначте класифікаційні ознаки електронних видань
3. Опишіть загальну структуру книги.
4. Визначте основні елементи матеріальної конструкції книги.
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5. Охарактеризуйте поняття книга. Визначте сутність і значення книги.
6. Визначте типологію друкованих видань.
7. Проаналізуйте види журнальних видань.
8. Проаналізуйте види газетних видань.
9. Охарактеризуйте електронну книгу. Визначте переваги і недоліки 

електронної книги порівняно з друкованою.
10. Визначте специфіку текстової та образотворчої інформації.
11. Визначте специфіку аудіовізуальної інформації.
12. Охарактеризуйте формат видання та основні способи складання аркушів 

паперу.
13. Опишіть основні елементи апарату електронного видання.
14. Охарактеризуйте аудіовізуальні видання, їх роль у сучасному суспільстві.
15. Охарактеризуйте формати електронних видань.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
для самостійної підготовки вступника до фахового вступного випробування
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ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних відносин 
Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Декан факультету

Ю. Волошин

Бакалавр
18 «Виробництво та технології»
186 «Видавництво та поліграфія»
«Технології електронних мультимедійних видань»

Фахове вступне випробування
Білет № 1

Завдання 1. Визначити поняття “алгоритм”, проаналізувати вимоги до 
алгоритму.

Завдання 2. Охарактеризуйте субтрактивний синтез кольору та його 
специфіку у поліграфії.

Завдання 3. Опишіть основні етапи історії розвитку книги.

Схвалено на засіданні кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій 
(Протокол № 8 від 02.03.2021)

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність: 
ОП:

Завідувач кафедри ______  С.М. Лобода
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки
(бали)

Виконання завдання № 1 70
Виконання завдання № 2 70
Виконання завдання № 3 60
Усього 200

Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах

180-200
Відмінно
(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок)

Вступне
випробування

складено

100-200
150-179

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

100-149 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє 
мінімальним критеріям)

0-99 Вступне випробування не складено



Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування на 

освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним 
терміном навчання 3 роки на основі освітньо- 

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Шифр
документа

СМЯНАУ 
ПФВ 15.01.07(09)-03 

-2021

стор. 9 з 9

(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА ___________

№ Куди
передано

(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача
/ ) П  У Л

Примітки

у /7Х п .  О Ь  № *)  о г  Ц  і л Л  С  Ьт и  (1
і і

(Ф 03.02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ____________

№ Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02 -0 3 )
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02 -0 4 )
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


