
 
 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Творчий залік – обов’язкова умова професійного відбору вступників за 
спеціальністю «Журналістика» (освітні програми «Журналістика», «Реклама 
і зв’язки з громадськістю», «Видавнича справа та редагування»). 

Мета заліку – виявити творчо обдарованих вступників, які мають 
здібності до роботи за спеціальністю. 

Творчий залік передбачає написання мотиваційного листа, що 
відображає рівень досягнень абітурієнта, його зацікавлення майбутньою 
професією, загальну ерудицію, тощо. 
Вимоги до професійного відбору 
Вступники за спеціальністю 061 «Журналістика» мають: 

− виявити здатність мислити творчо, викладати свої думки яскравою, 
образною мовою, використовувати її багатство, художні засоби; 

− демонструвати загальну ерудицію, фахову зацікавленість у майбутній 
сфері діяльності, висловлювати власні судження; 

− робити ґрунтовні висновки, визначати найдоцільніші шляхи втілення 
їх, прогнозувати наслідки реалізації таких висновків. 

Письмова робота, окрім зазначених вимог, має виявити знання 
української мови, орфографічну та пунктуаційну грамотність. 

Мотиваційний лист – це прозовий твір на 1-2 сторінки, у якому вступник 
описує свої інтереси (академічні), досвід, цілі, життєву позицію та 
досягнення. Мотиваційний лист може розповідати про автора, повідомляти 
важливу інформацію, зокрема пояснювати, чому  абітурієнта потрібно обрати 
серед усіх інших кандидатів. Мотиваційний лист має містити відповіді на 3 
запитання: 

1. Чому Ви вважаєте, що зможете працювати за цією 
спеціальністю? (Чому саме Ви маєте отримати конкурсне місце?) 

2. Що мотивує Вас до навчання за обраним фахом? 
3. Чому Ви вирішили вступати саме до Київського університету 

імені Бориса Грінченка? 
 
Оформлення мотиваційного листа 
Мотиваційний лист оформлюється як суцільний структурований текст, 

відповідно до вимог жанру. Текст друкується шрифтом Times New Roman, 
міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, 
праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм. 

За змістом текст має складатися зі вступної, основної та заключної 
частин. 

1. Вступ – коротка вступна частина передбачає окреслення напряму 
викладу, має містити мету написання мотиваційного листа. 

2. Основна частина може бути структурована на кілька абзаців, що мають 
текстово завершений вигляд. Може містити приклади діяльності, 



 
 

успіхів і досягнень вступника, а також демонструвати його особисті 
якості й уміння. 

3. Висновок – підсумкова частина листа. Завершити мотиваційний лист 
потрібно інформацією про кар'єрні очікування абітурієнта.  

 
Мотиваційні листи абітурієнтів надсилаються на спеціальну електронну 

пошту Приймальної комісії  tvor.zalik@kubg.edu.ua 
Назва файлу – прізвище абітурієнта, у тексті роботи вказується повністю 

прізвище, ім’я та ім’я по батькові точно за паспортом. 
До файлу з мотиваційним листом на початку обов’язково додається 

таблиця з інформацією про абітурієнта за зразком: 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 
абітурієнта 

 

Дата народження  
Електронна пошта  

 
Відомості з результатами складання творчого заліку оприлюднюються на 

сайті Університету щомісячно, у такі терміни: 
 

Надходження роботи Оголошення результатів 
01.03.2018 - 25.03.2018 30.03.2018 
26.03.2018 - 26.04.2018 30.04.2018 
27.04.2018 - 25.05.2018 30.05.2018 
26.05.2018 - 24.06.2018 30.06.2018 
25.06.2018 - 08.07.2018 11.07.2018 
09.07.2018 - 11.07.2018 12.07.2018 

12.07.2018 – 24.07.2018 (до 18.00) 25.07.2018 
 
Творчий залік без написання мотиваційного листа зараховується 

вступникам за наявності сертифікату «Медіашколи» Університету Грінченка 
(Mediaschool Grinchenko University), успішного завершення навчання на 
курсах університетської підготовки зі спеціальності «Журналістика» 
Університету Грінченка, дипломів переможця  Київського конкурсу із 
соціальних комунікацій для старшокласників «Перший раз в PR-клас», 
Всеукраїнського фестивалю буктрейлерів «Book fashion», Всеукраїнського 
фестивалю блогерів «Smart-blog», Конкурсу журналістської творчості для 
старшокласників «Нові в медіа». 

Вступники, що мають зазначені сертифікати та/або дипломи повинні 
надіслати до Приймальної комісії (tvor.zalik@kubg.edu.ua) електронного 
листа-заяву (зразок додається) та прикріпити скановану копію документа. За 
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умови позитивного рішення вступникові виставляється оцінка «зараховано», 
що відображується у відомості результатів творчого заліку на сайті 
Університету.  

За необхідності абітурієнт може скористатися можливістю відвідати 
консультації, графік яких розміщений на сайті Університету. 

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ   

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення 

Зараховано 

Висловлювання демонструє зосередженість на обговорюваній 
проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки 
(логічність і послідовність викладу). Учасник висловлює думки в 
певній послідовності, відбирає лексичний матеріал і мовленнєві 
засоби відповідно до теми. Абітурієнт демонструє самостійність 
мислення, свою власну позицію, широту світогляду.  
Орфографічна та пунктуаційна грамотність (до 17 помилок). 

Не зараховано 

Текст не відповідає жанру. Не формульовано тез. Зміст висловлення 
свідчить про відсутність власної позиції щодо порушеної проблеми й 
несформованість того чи іншого погляду на неї. Текст демонструє 
нездатність до формулювання мотивації вибору професії, своєї 
придатності її опанувати. Логіки викладу, цілісності й послідовності 
думки немає. Абітурієнт демонструє несамостійність у висвітленні 
проблеми 



 
 

Зразок заяви 
 

Голові  
Приймальної комісії 
Київського університету 
імені Бориса Грінченка 
Огнев’юку В. О. 
 
ПІБ________________________ 
___________________________ 
Дата народження____________ 
E-mail_____________________ 
Тел._______________________ 

 
 
 
 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу Вас зарахувати сертифікат/диплом _____________________________ 
         вказати конкурс/фестиваль тощо 

як творчий залік для вступу за спеціальністю 061 «Журналістика». 
 
Скановану копію сертифікату/диплому додаю. 
 
 
 
 
 
 
Дата          Підпис 



 
 

Рекомендована література 
 

1. Довідник з культури мови: посібник. / За редакцією Єрмоленко 
С.Я. – К.: Вища школа, 2005. – 399 с. 

2. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради. 
Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 240 с. 

3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – 
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с. 

4. Яцимірська М. Культура фахової мови журналіста. – Львів, 2004. 
– 304 с. 
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