


1. ВСТУП 

 

Вступні випробовування на магістерську програму з медіакомунікацій складатимуться з двох 

частин. Перша – це письмовий іспит зі спеціальності, який покликаний з’ясувати дослідницький, 

аналітичний та фаховий практичний медійний потенціал абітурієнта. Друга частина – фахова 

співбесіда, мета якої – виявити інтелектуальний, аналітичний і практичний потенціал абітурієнта, 

а також його здатність до самореалізації. Співбесіда проводиться у формі усних запитань-

відповідей. Ще один елемент загального оцінювання – проектна заявка, яку абітурієнт подає разом 

з документами в приймальну комісію. Мета проектної заявки – оцінити загальне уявлення 

абітурієнта про роботу медіа проектів, здатність до структурованого та проектного мислення. 

 

Максимальна кількість балів за письмовий іспит зі спеціальності – 120 балів.  

 

Максимальна кількість балів за фахову співбесіду – 50 балів.  

 

Максимальна кількість за проектну заявку - 30 балів. 

 

Для обчислення остаточного конкурсного балу сумарні результати за вступні випробовування на 

магістерську програму з медіакомунікацій (200 балів) будуть помножені на коефіцієнт -0,65. 

Відповідно, бал Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та середній бал диплому будуть використані в 

загальній сумі балів з коефіцієнтом 0,35. 

 

Мінімальний бал для вступу на магістерську програму з медіа комунікацій – 130 балів. 

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Письмовий іспит зі спеціальності повинен виявити стратегічне мислення абітурієнта; вміння 

критично та аналітично працювати з медіаконтентом у кризових ситуаціях; розуміння понять 

«бренд», «імідж» та знання щодо формування структури просування події у медіях; здатність 

конструктивно резюмувати матеріали; схильність до роботи з даними, щоб їх представляти 

візуально.  

 

Завдання 1. Написати есей на одну з тем, пов’язаних із сучасними медіями, комунікаціями та 

новими технологіями. 

 

Завдання має на меті виявити здатність абітурієнта формулювати думку, створювати зв’язний, 

логічний текст та обізнаність в сучасних трендах і напрямах розвитку медіаринку, комунікацій, 

реклами. 

 

Суть завдання – написати есей (від 2 до 4 тисяч символів), у якому було б висвітлено тему та 

подано власний погляд абітурієнта на проблематику.  

 

Есей має розкривати тему, містити логічний, зрозумілий і чіткій зміст та водночас демонструвати 

грамотність автора, здатність висловлювати та доводити власну думку, застосовувати творчий 

підхід до вирішення проблеми.  

 

Завдання 2. Розв’язати кейси кризових комунікацій.  

 



Кожна потужна компанія дбає про свою репутацію на ринку, а зокрема про те, аби їхній клієнт був 

задоволений. У компаніях все частіше відкривають відділи з репутаційного менеджменту, 

кризових комунікацій, моніторингу цифрових медій і соцмереж тощо. Від успішного вирішення 

дражливих кейсів залежить імідж компанії та реальні прибутки/збитки.  

 

Важливо максимально оперативно й адекватно зреагувати на запити клієнтів. Запропоноване 

завдання має на меті перевірити логіку, креатив і системне мислення студента у вирішенні 

проблеми. Писати від імені компанії – відповідально, адже тут варто враховувати всі можливі 

наслідки комунікації, корпоративну етику і специфіку каналів комунікації. Тому в завданні йдеться 

про два різні формати, кожен з яких також вимагатиме іншого підходу до конструювання меседжу.  

 

Завдання 3. Написати аналітичний висновок.  

 

Завдання має на меті виявити в абітурієнта вміння писати аналітичний висновок на підставі 

вирізнення об’єктивно написаних медіаматеріалів від таких, що подають суб’єктивну точку зору 

заангажованих авторів чи служать інтересам певних кіл. На підставі аналізу трьох різних текстів на 

одну й ту саму тему абітурієнт демонструє своє критичне сприйняття інформації та розуміння, як 

конструювати і подавати новинарну журналістику та авторські коментарі.  

 

Завдання 4. Випрацювати стратегію просування події у медіях.  

 

Завдання має на меті з’ясувати, чи абітурієнт знає ключові поняття (реклама, бренд, імідж), чи 

розуміє типи медій, щоб просувати рекламне повідомлення та вміло формувати структуру 

промокампанії. Дає можливість виявити творчий підхід та оригінальне бачення у створенні 

рекламної кампанії.  

 

Елементи завдання:  

 

● описати основну ідею та мету рекламної кампанії;  

● визначити цільову аудиторію;  

● вибрати та аргументувати ефективні для просування медіаканали;  

● створити розгорнутий план рекламної кампанії;  

● записати основні елементи рекламної кампанії (гасло, лого, зовнішні характеристики бренду);  

● аргументувати часові умови втілення рекламної кампанії;  

● підсумувати.  

 

Завдання 5. Продемонструвати навички систематизації даних.  

 

Завдання має на меті виявити аналітичний потенціал та навички систематизації даних, вміння 

побачити за ними закономірність чи історію і відтворити її наочно. На основі запропонованих 

даних вступник має письмово представити найбільш оптимальний та зрозумілий спосіб 

візуального подання цих даних (зобразити схематично з необхідними поясненнями).  

 

Під час виконання завдання абітурієнт демонструє такі вміння та компетенції:  

 

• працювати з даними: здатність до попереднього оцінювання даних, виявлення 

закономірностей, тренду, зв’язків між даними та висування робочої гіпотези;  

• визначити завдання та функцію візуалізації на основі попереднього аналізу даних та з 

урахуванням їхнього типу;  



• здійснити та обґрунтувати вибір типу та форми візуалізації як інструменту для 

оптимального способу вирішення поставленого завдання;  

• правильно використати обраний тип графіка з урахуванням його функціонального 

призначення і специфіки;  

• здійснити та аргументувати вибір візуального рішення, проявити дизайнерське мислення.  

 

 

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Максимальна кількість балів за письмовий іспит зі спеціальності – 120.  

 

Завдання 1. Написати есей на одну з тем, пов’язаних із сучасними медіями, комунікаціями та 

новими технологіями. 

 

Максимум – 25 балів  

 

Розподіл балів:  

 

Під час оцінювання завдання оцінюється наступне:  

• належне розкриття теми – 5 балів; 

• струнка і послідовна структура есею – 5 балів; 

• зрозумілий і чіткий зміст – 5 балів; 

• оригінальність автора – 5 балів; 

• грамотність – 5 балів. 

 

Завдання 2. Розв’язати кейси кризових комунікацій.  

 

Максимум – 20 балів  

 

Розподіл балів:  

 

Під час оцінювання завдання оцінюється наступне:  

• зміст відповіді (адекватність, етичність) – 4 бали;  

• грамотність, лаконічність, чіткість – 4 бали;  

• врахування специфіки формату Facebook – 4 бали;  

• врахування специфіки формату Тwitter – 4 бали;  

• зрозумілий і чіткий коментар до вирішення кейсу – 4 бали.  

 

Завдання 3. Написати аналітичний висновок.  

 

Максимум – 25 балів  

 

Розподіл балів:  

 

Правильне окреслення тексту та його призначення – 15 балів  

Додаткові 10 балів можна отримати за власний коментар абітурієнта:  

• грамотність – 2 бали;  

• змістовність – 4 бали;  



• аргументованість думки – 4 бали.  

 

Завдання 4. Випрацювати стратегію просування події у медіях.  

 

Максимум – 25 балів  

 

Розподіл балів:  

 

Під час оцінювання завдання оцінюється наступне:  

• чітка аргументація вибору цільової аудиторії – 5 балів;  

• знання понять «бренд», «реклама» – 5 балів;  

• наявність логічного, зрозумілого плану просування – 5 балів;  

• детальний опис елементів рекламної кампанії (гасло, лого, зовнішні характеристики бренду) – 

5 балів;  

• оригінальне бачення – 5 балів. 

 

Завдання 5. Продемонструвати навички систематизації даних.  

 

Максимум – 25 балів  

 

В цьому завданні будуть враховані:  

• формальні вимоги до графічної репрезентації даних – вибір релевантних величин (не 

засмічувати графіка), коректний вибір шкали (осей х, у) і масштабу; коректна сума значень (100 

%) для кругових графіків тощо; осмислене впорядкування даних (за значеннями, за алфавітом, 

за логічним смислом тощо);  

• творчий підхід до вирішення проблеми, оригінальні ідеї щодо візуального оформлення.  

 

Розподіл балів:  

 

• зміст, аргументація, логічне обґрунтування, лаконічність (5 балів); 

• вміння працювати з даними, визначення цілі та завдання візуалізації (5 балів); 

• розуміння специфіки і функції типів графіків, типів даних, доцільний вибір форми реалізації (5 

балів);  

• обґрунтування візуальної складової, розуміння специфіки графічної репрезентації та 

візуального сприйняття даних (5 балів);  

• оригінальність, творчий підхід (5 балів).  

 

ІV. ЗМІСТ ФАХОВОЇ СПІВБЕСІДИ 

 

Співбесіда відбуватиметься у формі усних запитань-відповідей.  

 

Разом із вступними документами абітурієнт подає в приймальну комісію проектну заявку, яка 

може бути обговорена на співбесіді. 

 

У проектній заявці (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4) вступник має 

описати майбутній або вже реальний медіапроект. 

 

Медіапроект має містити: назву; концепт-ідею (мета, завдання, обґрунтування актуальності); 



опис змісту; аналіз цільової аудиторії; очікування від результатів.  

 

Окремо рекомендується вказувати авторські блоги та медіапроекти (Instagram, YouTube, TikTok, 

подкасти), до яких мав стосунок вступник. 

 

 

Перелік орієнтовних запитань до фахової співбесіди:  

 

• Ким, на Вашу думку, є фахівець з медіакомунікацій?  

• Яка роль медіааналітиків у суспільстві? Кому потрібний аналіз медій?  

• Які друковані видання, теле- і радіопередачі, веб-ресурси Ви постійно переглядаєте і чому?  

• Яким має бути працівник нових медій?  

• Які негативи й позитиви комунікування у соцмережах?  

• Яка, на Вашу думку, доля друкованих медій у цифрову добу?  

• Опишіть Ваш досвід роботи з відео та фото.  

• Дайте визначення поняттям «інфографіка» та «візуалізація даних». Опишіть спільні та 

відмінні риси.  

• Як Ви хочете поєднати свій попередньо здобутий фах із медіакомунікаціями?  

• Ким Ви себе бачите в майбутньому: медіааналітиком, працівником нових медій чи фахівцем з 

візуальних комунікацій? Що для цього Ви вже зробили?  

 

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОЇ СПІВБЕСІДИ 

 

Максимальна кількість балів за фахову співбесіду – 50 балів.  

 

Максимальна кількість за проектну заявку - 30 балів. 

 

Упродовж співбесіди абітурієнт має відповісти на запитання, що стосуються:  

• медіааналітики,  

• нових медій,  

• візуальних комунікацій,  

• персональних інтересів, досвіду.  

 

Окрім того, впродовж співбесіди абітурієнт може отримати додаткові бали за 

• комунікабельність (5 балів);  

• ерудицію (5 балів);  

• вміння чітко і грамотно висловлювати власну думку (5 балів);  

• аргументованість у відстоюванні своєї позиції (5 балів).  
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