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ВСТУП  

 

Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу 

фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня підготовки абітурієнтів, що 

дозволяє оцінити світогляд вступника, а також визначити рівень його інтелектуального 

потенціалу. 

Додаткове  вступне випробування проходить у одній з форм (усна/письмова 

співбесіда, тестові завдання, практичні завдання  або комбінована форма. 

Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 

Додаткове вступне випробування - форма вступного випробування для вступу на 

основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю. 

Фахове вступне випробування – форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за спорідненою спеціальністю. 
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Перелік програмних питань 

з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування на освітній ступінь 

«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки  

«Вища математика» 

                                                                  назва дисципліни 

1. Розв’яжіть  систему  лінійних  рівнянь 
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2. Знайти похідні функцій 

а)  331 xy  ;     б) 022  xyeyxxy  

3. Знайти загальні розв'язки диференціального рівняння: 

    2 24 3 3 2xdx ydy x dy xy dx   . 

4.  Розв’яжіть  систему  лінійних  рівнянь 
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5. Знайти похідні функцій 

а)  xxy coslg  ;    б) 
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6. Знайти загальні розв'язки диференціального рівняння: 

    2 21 1 0x y yy x    . 

7.  Розв’яжіть  систему  лінійних  рівнянь 
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8. Знайти похідні функцій 

а) 
85


tg

x
tgy  ;      б) 25323  yyxx ; 

9. Знайти загальні розв'язки диференціального рівняння: 

    2 24 y dx ydy x ydy   . 

10. Розв’яжіть  систему  лінійних  рівнянь 
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«Інформатика (загальний курс)» 

                                                                  назва дисципліни 

1. Що таке інформатика? На чому базується інформатика як наука? 

2. Що ви розумієте під терміном «обчислювальна техніка»? Що таке інформація? 

3. Що ви розумієте під терміном «комп’ютер»? Логічна структура комп’ютера. 

4. Поняття інформації. Основні засоби  обробки інформації. 

5. Логічна структура ЕОМ.  

6. Загальні характеристики модулів ЕОМ.  

7. Функціональні частини, структура та області застосування ПК.  

8. Характеристика основних  пристроїв ЕОМ.  

9. Поняття архітектури і конфігурації ЕОМ. 

10. Що ви знаєте про двійкову систему числення? 

 

«Теоретична механіка» 

                                                                  назва дисципліни 

1.Що таке статика? 

2.Що таке матеріальна точка? 

3.Що таке механічна система? 

4.Надайте визначення абсолютно твердому тілу. 

5.Що таке сила? 

6.Що таке система сил? 

7.Що таке система сил, яка еквівалентна нулю? 

8.Аксіома рівноваги системи двох сил. 

9.Аксіома «паралелограма сил». 

10.Аксіома про додавання системи сил, яка еквівалентна нулю. 

 

 

Список літератури 

для самостійної підготовки вступника до  

додаткового вступного випробування 

                                                                  

Основна література 

1. В.Т.Воднев, А.Ф.Наумович, А.Ф.Наумович Основные математические формулы. – 

Минск.:«Высшая школа», 1980. – 335с. 

2. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. –М.:Наука, Главная 

редакция физико-математической литературы,1972. 

3. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. –М.:Наука, Главная редакция 

физико-математической литературы,1973. 

4. Г. Корн и Т. Корн. Справочник по математике. – М.: «Наука», 1978. – 800с. 

5. Ляшко И.И., Боярчук А.К. и др., Справочное пособие по математическому анализу. – 

К.: «Вища школа», 1984. – 453с. 

6. Яремчук Ф.П., Рудченко П.А. Алгебра и элементарные функции. Справочник. – К.: 

«Наукова думка», 1987. – 647с. 

7. Макаренко М.Г. AutoCAD i Word в інженерній графіці. – К.: НАУ, 2009, – 84с.¬¬ 
, ініціали 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 

вступних випробувань та їх критерії* 

Оцінка 

в балах за виконання окремих завдань 

Критерій 

оцінки 

18-20 27 – 30 36 - 40 Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

17 25 – 26 33 – 35 Виконання вище середнього рівня 

з кількома помилками 

15-16 23 – 24   30 - 32 У загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих 

помилок 

14 20 – 22 27 – 29 

 

Непогане виконання, але зі 

значною кількістю недоліків 

12-13 18 – 19   24 - 26 Виконання задовольняє 

мінімальним критеріям 

менше 12 менше 18 менше 24 Виконання не задовольняє 

мінімальним критеріям 

Увага! Оцінки менше, ніж 12,  18 або 24 бали  не враховується при визначення  

рейтингу 

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам  шкали  ECTS   

Вид навчальної роботи 

Максимальна 

величина 

рейтингової 

оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 30 

Виконання завдання № 2 30 

Виконання завдання № 3 40 

Усього: 100 
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  

в балах 

 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  

певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 

 

 

FX Незадовільно 

 

1 – 34 F Незадовільно  

 

  

 


