
 

 

 
 

 



 

 

І. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове випробування – обов’язкова умова професійного відбору 

вступників на освітню програму «Журналістика». 

Мета фахового випробування – виявити вступників, які мають 

здібності до роботи у медіасфері. 

 

Вимоги до професійного відбору: 

 

Вступники за спеціальністю «Журналістика» повинні: 

 вміти об’єктивно подавати інформацію, не спотворювати факти, 

події та не суб’єктивізувати їх інтерпретацію; 

 виявити здатність мислити творчо, викладати свої думки логічно 

та грамотною мовою,  

 вміти аналізувати факти, події і явища суспільного життя, 

визначати найсуттєвіше, порівнювати їх, зосереджувати увагу на основному;  

 вміти визначення актуальні проблеми сьогодення; 

 проявляти творчий підхід до висвітлення теми, вміння знаходити 

раціональні засоби її втілення, знаходити неординарну структуру викладу 

матеріалу; 

 демонструвати загальну ерудицію, фахову зацікавленість, 

здатність аналізувати та коментувати ті чи ті суспільно-історичні, суспільно-

політичні події, висловлювати власні судження на основі фактів; 

 робити ґрунтовні висновки, прогнозувати наслідки їх реалізації; 

 мислити образно, системно, неординарно; 

 уміти точно й повно розкрити тему, викладати свої думки 

українською мовою, логічно й грамотно. 

 

Фахове випробування полягає у написанні письмової роботи у жанрі 

інформаційного повідомлення / замітки за інформаційним приводом 

(статистичні довідки, звіти, стенограми засідань тощо) 

 

Написання письмової роботи має виявити творчі здібності вступника, 

зокрема, його вміння спостерігати, збирати, систематизувати, аналізувати, 

узагальнювати актуальну інформацію, робити висновки, формулювати свої 

думки чітко, послідовно. Робота має засвідчити знання рідної мови, 

орфографічну та пунктуаційну грамотність. 

За поданими матеріалами вступники впродовж 60 хвилин пишуть матеріал 

у жанрі інформаційного повідомлення / замітки. 

Інформаційне повідомлення / замітка – це інформація про будь-яку 

подію або явище, що має значення для аудиторії. Ці події, явища, люди і 

проблеми повинні бути для аудиторії новиною, тобто інформацією, що 

перевищує уже відоме споживачам. Новина завжди відповідає на питання – 

що сталося або що станеться? 



 

 

Зазначені жанри відрізняються порівняно невеликим обсягом і містять 

інформацію про результати певного вивчення предмета публікації 

(знайомства з цим предметом). У таких матеріалах, як правило, не 

розповідається про глибину вивчення чи про методи одержання інформації. 

Не викладається також хід вивчення та авторські емоції, що його 

супроводжували. Матеріали цього жанру, як правило, будуються за правилом 

«перевернутої піраміди». 

Основними структурними елементами інформаційного повідомлення / 

замітки є: 

 заголовок; 

 лід; 

 сублід; 

 тіло повідомлення; 

 бекґраунд. 

 

Під час фахового випробовування оцінюються здібності вступників: 

 

 уміння створювати журналістський текст відповідно до обраного 

жанру; 

 уміння готувати текст журналістського твору з використанням  

відповідних типів засобів висловлювання; 

 здатність до оцінки фактів, подій, явищ; 

 уміння спостерігати за навколишнім життям, вирізняти в ньому 

суттєве, актуальне, значуще для людини, її суспільного життя; 

 уміння збирати інформацію з конкретної проблеми; 

 навички аналізу та систематизації зібраних фактів, вміння робити 

висновок; 

 спроможність розрізнити суттєве й другорядне, узагальнити факти; 

 уміння знайти творчий хід, що дає змогу оригінально підійти до 

зібраного матеріалу й поставити проблему оригінально; 

 здібності до образно-логічного, метафоричного осмислення фактів. 

 

Тематика письмової роботи орієнтована на актуальні суспільні 

проблеми життя, гострі питання сьогодення. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

Кількість балів 

(max - 200) 

Критерії 

 

 

 

180 – 200 

Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що 

міститься в основних і додаткових рекомендованих 

джерелах; вміння аналізувати явища, які вивчаються, у 

їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і лаконічно; логічно 

і послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних задач. 

 

160 – 179 

Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язування 

практичних задач. 

 

 

140 – 159 

Виставляється за міцні знання навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, 

однак, містять певні неточності; вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв'язання практичних 

задач. 

 

120 – 139 

Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, 

мало аргументовані відповіді, слабке застосування 

теоретичних положень при розв’язанні практичних задач. 

 

100 – 119 

Виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, 

неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням 

послідовності його викладання, за слабке застосування 

теоретичних положень при розв’язанні практичних задач. 

 

1 – 99 

Виставляється за незнання значної частини навчального 

матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, 

невміння орієнтуватися під час розв'язання практичних 

задач, незнання основних фундаментальних положень. 
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