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ВСТУП  

 
Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з 

комплексу фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня підгото-

вки абітурієнтів, які вступають з інших спеціальностей, що дозволяє оцінити 

світогляд вступника, а також визначити рівень його інтелектуального потенціа-

лу та визначення необхідного рівня знань для навчання за спеціальністю. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді те-

оретичних 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 університе-

ту. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ 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. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

1. Назвіть функції зчитування даних мови С. Наведіть приклади. Поясніть 

синтаксис функції scanf(). 

2. Поясніть синтаксис та мету використання функції printf() мови С.Дайте ви-

значення термінів ширина поля виведення, точність. Укажіть типи прапор-

ців і їх значення у функції printf(). Наведіть приклади. 

3. Укажіть мету використання та синтаксис операторів умовного та безумов-

ного переходу мови С. Поясніть мету використання оператора switch,  не-

обхідність використання операторів break   та службового слова default. 

Наведіть приклади. 

4. Поясніть мету використання операторів циклу мови С. Назвіть формати 

операторів циклу, наведіть приклади. 

5. Дайте визначення терміну масив, укажіть типи існуючих масивів, способи 

ініціалізації та доступу до елементів масивів мови С. Наведіть приклади. 

6.  Дайте визначення терміну покажчик мови С. Укажіть мету використання 

та типи покажчиків. Наведіть приклади. Укажіть операції, що застосову-

ють для покажчиків. Наведіть приклади. 
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7. Дайте визначення терміну функція  та укажіть синтаксичні елементи фун-

кції мови С. Наведіть приклади. Поясніть  терміни формальний  параметр, 

фактичний параметр. Наведіть приклади. 

8. Поясніть  терміни текстовий  режим , текстове вікно мови С. Укажіть мож-

ливі варіанти текстового режиму та  поясніть  структуру байта атрибутів. 

Наведіть приклади. 

9. Поясніть  терміни графічний режим, графічне вікно,  дозвільна здатність 

мови С. Укажіть функції для роботи у графічному режимі. Наведіть прик-

лади. 

10. Поясніть  терміни  клас пам'яті,  час життя об’єкту, область видимості 

об’єкту , перекриття області видимості мови С. Наведіть приклади.  

 
2. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

1. Дайте визначення поняттю та категорії теорії національної безпеки. 

2. Дайте визначення факторам забезпечення національної безпеки в основних 

сферах. 

3. Дайте визначення системи забезпечення національної безпеки. Назвіть фу-

нкції системи забезпечення національної безпеки. 

4. Охарактеризуйте основні види національної безпеки України  

5. Загрози інформаційній безпеці. визначте дестабілізуючі фактори інформа-

ційної безпеки 

6. Чому полягають основні принципи забезпечення інформаційної безпеки. 

7. Дайте визначення поняттям інформаційна війна, тероризм, злочинність. 

8. Вкажіть відмінності інформаційної зброї воєнного та невоєнного застосу-

вання. 

9. Вкажіть основні організаційні напрями протидії загрозам у сфері інформа-

ційної безпеки. 

10. Основні напрями забезпечення безпеки інформації держави.  

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

для самостійної підготовки вступника до  

фахового вступного випробування 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Основна: 

 

1. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посібник/ Л.М. 

Дибкова-МОН.- 3-є вид., допов. – К., 2011.  
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2. Керніган Браян В. Мова програмування С: Пер. з англ./ Браян В. Керніган, 

Деніс М.Річі.- К, 2013.  

3. Інформаційні технології. Методичні рекомендації  до практичних занять/ 
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Додаткова: 

 

1. Березин Б.И., Березин С.Б. Начальный курс С и С++.  – М., 2003.  

2. Информатика. Базовий курс/ С.В.Симонович и др. – СПб., 2007.  

3. Белецкий Я. Энциклопедия языка Си. - М., 1992. 

 

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
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гуш. – Х., 2005.  

2. Юдін О. К. Захист інформації в мережах передачі даних : підручник / 

О. К. Юдін, Г. Ф. Конахович, О. Г. Корченко. – К., 2009.  

3. Юдін О. К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення: під-

ручник для студ. напряму підготовки "Безпека інформ. і комунікац. си-

стем" ВНЗ / О. К. Юдін.  – К., 2011.  

 

Додаткова: 
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ЗРАЗОК  

білету фахового вступного випробування 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації 

 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Декан факультету 

          _____________ О. Азаренко 

 

 

Освітній ступінь:  Бакалавр 

Галузь знань:   12 «Інформаційні технології» 

Спеціальність:  125 «Кібербезпека» 

ОПП:    «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 

 

         
 

Фахове вступне випробування  

Білет № 1 

 

Завдання 1. Назвіть функції зчитування даних мови С. Наведіть приклади. 

Поясніть синтаксис функції scanf(). 

Завдання 2. Поясніть  терміни графічний режим, графічне вікно,  дозвіль-

на здатність мови С. Укажіть функції для роботи у графічному режимі. Наве-

діть приклади. 

Завдання 3. Вкажіть відмінності інформаційної зброї воєнного та невоєнно-

го застосування. 

 

 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації  

(Протокол № 17 від 03.03.2020) 

 

Завідувач кафедри _____________ А.В. Ільєнко 
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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 
Пояснення 

100-

200 

180-200 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незнач-

ною кількістю помилок) 

Вступне  

випробування 

складено 

 

150-179 

Добре 

(в загальному вірне виконання з пев-

ною кількістю суттєвих помилок) 

100-149 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє мінімаль-

ним критеріям) 

0-99 Вступне випробування не складено 
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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 З 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     

 


