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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Творчий конкурс – обов’язкова умова професійного відбору вступників за 

спеціальністю «Журналістика»  освітньої програми «Видавнича справа та 

редагування». 

Вимоги до професійного відбору 

Вступники за освітньою програмою «Видавнича справа та редагування» 

повинні: 

- вміти об’єктивно подавати інформацію, не спотворювати факти, події 

та не суб’єктивізувати їх інтерпретацію; 

- виявити здатність мислити творчо, викладати свої думки яскравою, 

образною мовою, використовувати її багатство, художні засоби  для 

зображення дійсності; 

- вміти спостерігати й аналізувати факти, події та явища сучасного 

життя, визначати найсуттєвіше, ставити факти в причинно-наслідковий 

зв’язок, порівнювати їх, зосереджувати увагу на основному, що може 

стати підґрунтям для визначення актуальної проблеми; 

- у написанні конкурсної роботи проявити творчий підхід до висвітлення 

теми, вміння знаходити раціональні засоби її втілення, знаходити 

неординарну структуру викладу матеріалу; 

- демонструвати загальну ерудицію, фахову зацікавленість; 

- робити ґрунтовні висновки; 

- мислити образно, системно, неординарно. 
 

Вимоги до проведення конкурсу 

Вступники потрапляють у фахово вмотивовану ситуацію та працюють 

з текстом, запропонованим приймальною комісією.  

Конкурс творчих здібностей для вступу на освітню програму 

«Видавнича справа та редагування» складається з двох частин: 

І. Абітурієнт повинен трансформувати запропонований  твір у текст 

публіцистичного стилю. 
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ІІ. Абітурієнт повинен виконати завдання: 

• визначити стиль  запропонованого тексту;  

• визначити  тему та ідею тексту; 

• добрати заголовок до власного тексту публіцистичного стилю; 

• пояснити сферу використання тексту. 

Вступники опрацьовують текст обсягом 0,5–1 аркушів формату А-4 та 

виконують до нього творчі завдання впродовж 2 (двох) годин.  

Письмова робота має виявити творчі здібності вступника, зокрема, його 

вміння спостерігати, збирати, систематизувати, аналізувати, узагальнювати 

актуальну інформацію, робити висновки, обирати відповідний стиль 

оформлення тексту, формулювати свої думки чітко, послідовно. Робота має 

засвідчити знання української мови, орфографічну та пунктуаційну 

грамотність. 

Під час творчого конкурсу оцінюються здібності вступників: 

- уміння створювати текст публіцистичного стилю; 

- уміння на етапі задуму чітко формулювати ідею тексту і знаходити 

засоби її втілення у тексті; 

- навички аналізу та систематизації фактів, вміння робити висновок; 

- спроможність чітко формулювати основну думку тексту, його мету та 

завдання; 

- уміння  творчо підійти до запропонованого матеріалу, оригінально, 

яскраво й образно висловлювати думки і почуття, вміло добирати 

приклади; 

- здібності до образно-логічного, метафоричного осмислення фактів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА ТЕКСТУ – 60 балів 
Оцінюється гармонійне поєднання форми і змісту тексту, логічна 
послідовність подання аргументів та наведення до них цікавих прикладів 

Композиційна структура тексту Бали 
Вступ 10 
Аргументи 10 
Приклади 10 
Виклад матеріалу (логічність, послідовність) 10 
Висновок 10 
Дотримання єдності стилю викладу 10 
Разом: 60 
 
КУЛЬТУРА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ ВСТУПНИКА – 80 балів 

Оцінюється грамотність: володіння мовою ― її лексичними, граматичними і 
стилістичними ресурсами, володіння нормами українського правопису. Бали 
знімаються за наявність орфографічних, пунктуаційних, лексичних, 
граматичних і стилістичних помилок 
 

Види критерію оцінювання Бали 
Лексико-стилістична грамотність, 
дотримання орфографічних і пунктуаційних 
норм, вміння грамотно, виразно, образно 
висловлювати свої думки відповідно до 
комунікативного завдання 

80 (без помилок) 
75 (1-3 помилки) 
60 (4-5 помилок) 
40 (6-10 помилок) 
20 (11-20 помилок) 

10 (21-25 помилок) 
0 (понад 25 помилок) 

 
 
 

РОБОТА НАД ЗАГОЛОВКОМ ТЕКСТУ – 20 балів 
Оцінюється вміння формулювати заголовок тексту максимально коротко та 
інформативно, його спроможність привернути увагу читача. 
 

Якість заголовку Бали 
Заголовок передає тему тексту і разом з тим не спотворює 
ідей чи думок, викладених у тексті 

10 

Заголовок здатен привернути увагу читача 5 
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Заголовок тексту максимально короткий;  відповідає 
основному змісту твору; лаконічний, влучний, яскравий, 
оригінальний 

5 

Разом: 20 
  

 
ТЕМА ТА ІДЕЯ ТЕКСТУ – 20 балів 
Оцінюється вміння чітко сформулювати  тему та ідею (авторський задум) 
тексту 

Якість формулювання теми та ідеї Бали 
Тема: уміння логічно, послідовно формулювати і 
викладати думки, аргументовану подачу матеріалу 

10 

Ідея: обґрунтовувати та мотивувати втілення ідеї, 
оригінальність ідеї та креативний підхід 

10 

Разом: 20 
 

 
СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТУ – 20 балів 

Оцінюється вміння вичерпно пояснити сферу використання тексту залежно 
від його призначення, його здатності обслуговувати різні сфери суспільного 
життя: науку, освіту, мистецтво, офіційно-ділові відносини, громадсько-
політичну сферу, міжособистісні стосунки.  
 

Визначення сфери використання тексту Бали 
Призначення тексту, його здатність обслуговувати різні 
сфери суспільства  

10 

Розуміння абітурієнтом особливостей різних сфер 
суспільства 

10 

Разом: 20 
 
 

Разом – 200 балів 
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