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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з «Журналістики» – з’ясувати рівень
теоретичних знань та практичних навичок вступників, які вступають на основі освітнього
(освітньо-кваліфікаційного) рівня з метою формування рейтингового списку та
конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр»
спеціальності 061 Журналістика в межах ліцензованого обсягу спеціальності.
2. Форма фахового вступного випробування.
Випробування проходить у декілька етапів:
- на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів,
що виносяться на вступне фахове випробування;
- абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у
письмовій формі. Тривалість письмового етапу – 60 хвилин;
- співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;
- обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам.
3.Білети: структура білету.
Білет фахового вступного випробування містить два запитання.
Перше питання має виявити знання із написання журналістського твору, друге
питання – вміння творчо, логічно та аргументовано розкривати тему художнього
спрямування.
4. Вимоги до відповіді вступника.
1. Абітурієнти мають вільно орієнтуватися у структурно-змістових особливостях
журналістського твору, поетиці журналістського твору, сучасних тенденціях та
історичних періодах розвитку журналістики.
2. Абітурієнти мають виявити об’єктивний погляд на журналістику як масовоінформаційну діяльність.
3. Абітурієнт повинен володіти знаннями про медіа, журналістику, масову
комунікацію.
Абітурієнти повинні знати:
- головні поняття й категорії журналістики в їх історичному розвитку та сучасному
значенні;
- основні напрямки державної інформаційної політики;
- національні джерела української журналістики;
- етапи розвитку вітчизняної та світової журналістики і найвідоміших її
представників;
- структура сучасного ринку засобів масової інформації;
- коло професійних обов’язків журналістів і їх склад;
- основні тенденції розвитку мас-медіа на сучасному етапі;
- специфіку підготовки журналістських матеріалів для різних типів ЗМІ.
Абітурієнти повинні уміти:
- здобувати інформацію для журналістського твору;
- перевіряти надійність та достовірність отриманої інформації;
- володіти мовою Засобу масової інформації;
- відображати й інтерпретувати дійсність через збалансоване повідомлення фактів;
ІІ. Критерії оцінювання
Відповіді абітурієнтів оцінюються за такими критеріями: розподіл балів
здійснюється в рівнозначній кількості з двох запитань. Перше запитання від 0 до 100
балів, друге – від 0 до 100.
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:

Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння:
в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише основної, але й
додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки,
використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить приклади.
Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна,
логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в
неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість
у визначенні понять.
Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока,
містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння:
в загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при висвітленні
понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив такі
знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
ІІІ. Структура програми
Тема 1. Історія української журналістики
Національні джерела української преси. Передумови виникнення журналістики в
Україні. Початки друкованої преси в Україні. Цензурна політика російського уряду поч.
ХІХ ст. Перші українські часописи на східноукраїнських землях. Радіомовлення України
періоду становлення (20-40-х рр. ХХ ст.): історія і розвиток, специфіка роботи. Сучасний
радіопростір в Україні. Передумови виникнення телебачення в Україні. Українське
телебачення в 1991-2000 роках: становлення та функціонування.
Тема 2. Теорія журналістики
Види інформації. Правила передачі. Правові основи функціонування засобів
масової інформації. Принципи журналістики як основа ефективного функціонування
засобів масової інформації. Ефективність і дієвість як форми результативності
журналістської діяльності. Журналістика як система ЗМІ. Соціальна позиція журналіста.
Засоби масової інформації й утвердження державності. Журналістика у системі
соціальних інститутів. Журналістика як «четверта влада». Свобода слова і журналістської
діяльності. Три аспекти свободи журналістської діяльності.
Тема 3. Теорія і методика журналістської творчості
Основні напрями професійної діяльності журналіста. Параметри оцінювання
текстів масової інформації. Реальна конкретна ситуація і масштабна суспільна проблема
як компоненти теми журналістського твору. Поняття «факт», «ситуація», «проблема» у
журналістиці. Ідея журналістського твору. Фактологічний ряд виражальних засобів.
Функції факту у журналістському тексті. Образний ряд виражальних засобів. Засоби
організації журналістського твору. Композиція. Журналістський образ. Професійний
аналіз журналістського твору: критерії оцінки. Дійсність як система джерел інформації
для журналіста. Типи джерел інформації. Заголовок у журналістському тексті, його
функція. Типи заголовків. Основні форми системи інформування журналістів. Методи
журналістської творчості, їх класифікація. Методи пізнавальної діяльності журналістів.
Тема 4. Журналістська етика
Виникнення журналістської етики: до історії питання. Журналістська етика у
системі сучасної журналістської освіти. Професійна мораль журналіста, її особливості та
функції. Міжнародні документи з журналістської етики та їх принципи. Аналіз Декларації
принципів поведінки журналістів (Міжнародна федерація журналістів, 1954 р.).

Національні документи з журналістської етики та їх вимоги. Аналіз “Кодексу етики
українського журналіста” (2004 р.). Діяльність Комісії з журналістської етики. Загальні
етичні вимоги до журналістської праці у процесі роботи з інформацією. Етика творчої
обробки й викладу матеріалу. Співвідношення фактів, домислу та вимислу в медійному
матеріалі. Принципи відокремлення фактів від коментарів. Основні професійно-моральні
принципи роботи з джерелами інформації. Анонімні джерела інформації в журналістиці.
Допустимі та заборонені методи одержання інформації. Журналіст і влада: специфіка
взаємодії. Журналістська діяльність під час виборів. Етика взаємодії журналіста з героєм
публікації. Феномен соціальної оцінки персонажа. Етичні принципи відображення
дитячих образів у теле-, фотоматеріалах. Тема приватного життя та інтимних стосунків у
“жовтій” пресі. Поняття приватного життя людини. Втручання журналіста у приватне
життя особи: етичний та законодавчий аспекти. Інформація про злочини та нещасні
випадки: етичні особливості відображення.
Тема 5. Жанрові різновиди твору
Розмаїття жанрових різновидів. Складові компоненти жанрових різновидів твору.
Структурна організація інформаційних жанрів. Структурна організація аналітичних
жанрів. Структурна організація художньо-публіцистичних жанрів.
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