


 

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета вступного випробування для вступу на здобуття освітнього рівня 

«Магістр»: з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок 

вступників, які здобули освіту за ОР «Бакалавр» з іншої спеціальності, для 

опанування професії журналіста. 

 

Форма вступного випробування: 

Професійно зорієнтоване випробування, під час якого вступник 

демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування 

журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання.  

Вступник повинен продемонструвати уміння точно й повно розкрити 

тему, логічно й грамотно викладати свої думки українською мовою. 

 

Вимоги до професійного відбору: 

Вступне випробування триває не менше 5 і не більше 10 хвилин. Абітурієнт 

вільно говорить на запропоновану тему й аргументує свою думку.  
 

У виступі оцінюються: 

 навички аналізу, вміння робити висновки; 

 комунікабельність і спроможність вести діалог; 

 спроможність розрізнити суттєве й другорядне, узагальнювати факти; 

 здібності до образно-логічного осмислення фактів; 

 володіння знаннями про медіа, журналістику, масову комунікацію; 

 уміння застосувати творчий підхід до поставленого завдання 

  уміння спілкуватися з людьми, налагоджувати творчі й особистісні 

контакти, цілеспрямовано вести діалог зі співрозмовником, виявляти 

тактовність, зацікавленість до того, про що йдеться під час 

спілкування, відрізняти головне від другорядного, заохочувати до 

співпраці. 

 

Орієнтовний перелік тем: 

 

1. Журналістика як спосіб відображення реальної дійсності. 

2. Сучасні тенденції розвитку журналістики. 

3. Соціальні медіа: плюси і мінуси для журналістської діяльності. 

4. Фейки – загроза існуванню журналістики. 

5. Четверта влада – роль ЗМІ в сучасному суспільстві. 

6. Проблематика сучасних інформаційних видань. 

7. Найважливіша тема в журналістиці для мене. 

8. Ділова журналістика: мета, завдання, функції. 

9. Вплив журналістики на політичну систему України. 

10. Розважальна журналістика як виразник медіакультури глобального 

інформаційного простору. 



11. Журналістика та література. 

12. Журналістика стилю життя як тренд сучасного медіасередовища. 

13. Проблема відсутності інтересу молоді до ЗМІ. 

14. Блогер – професія чи хобі? 

15. Спортивна журналістика: соціально-політичне значення. 

16. Сенсація у журналістиці: ознака сучасного інформаційного простору. 

17. Безпека професійної діяльності журналіста. 

18. ТОП-10 Важливих суспільно-політичних подій останнього часу в країні та 

світі. 

19. ТОП-5 найвідоміших журналістів України 

20. ТОП-10 медіаорганізацій країни та світу. 

 

 



 

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

№ Оцінка Критерії 

1 Склав 

Ставиться вступникові, який виявив знання навчального 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, 

передбаченні програмою, ознайомлений з основною 

рекомендованою літературою; при виконанні завдань 

припускається помилок, але демонструє спроможність їх 

усувати. 

2 Не склав 

Ставиться вступникові, який допускає принципові помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без 

додаткових занять з відповідної дисципліни. 
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