


I.Вступ 

 

Вступні випробовування на магістерську програму з журналістики складатимуться з 

двох частин. Перша – це письмовий іспит зі спеціальності, який має за мету з’ясувати 

вміння, навики та  фаховий рівень і професійний потенціал абітурієнта за такими напрямами: 

редактор новин; новинна журналістика; аналітична журналістика; редагування 

журналістського тексту. Друга частина – фахова співбесіда, мета якої – визначити фаховий 

рівень абітурієнта, його журналістський  потенціал, коло професійних інтересів, рівень 

мотивації до навчання. Співбесіда проводиться у формі усних запитань-відповідей. Ще один 

елемент оцінювання – творчий доробок, тобто публікації абітурієнта в ЗМІ, які подаються 

разом з документами в приймальну комісію. 

 

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

 

Максимальна кількість балів за фахову співбесіду – 50 балів.  

 

Максимальна кількість за творчий доробок  - 30 балів. 

 

Для обчислення остаточного конкурсного балу сумарні результати за вступні 

випробовування на магістерську програму з журналістики (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 журналістики – 130 балів. 

 

ІІ. ЗМІСТ ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Письмовий фаховий іспит зі спеціальності спрямований на виявлення  здібностей 

абітурієнта, вміння швидко орієнтуватися у новинній проблематиці,  аналізувати та робити 

висновки, розкривати – навички написання тексту в різних  журналістських жанрах (новина, 

коментар, телевізійний репортаж тощо), навички  редагування тексту, 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. Написати сценарій відеорепортажу 

 

Завдання має на меті виявити в абітурієнта вміння створювати сценарій до телевізійного 

(відео) репортажу і спрямоване на те, щоб перевірити здатність абітурієнтів візуалізувати 



подію 

 

Суть завдання – написати сценарій, який міститиме всі необхідні елементи та відповіді на 

основні запитання: що трапилось? де трапилось? коли трапилось? хто брав у цьому участь? 

як це трапилось? чому це трапилось? що це означає?  

 

Для цього абітурієнти у двох колонках трансформують пропонований текст інформаційного 

повідомлення у закадровий, використовуючи при цьому присутні в повідомленні  

інтерв’ю/коментарі (синхрони) та розписують відповідний відеоряд (уявляють, як  візуально 

виглядатиме подія).  

 

Структурними елементами телевізійного сценарію є: заголовок, підведення  (лід), звукоряд, 

синхрони (пряма мова героїв події), відеоряд, кінцівка. 

 

Заголовок виконує принаймні два завдання – привернути увагу глядача (комерційну) і 

допомогти йому зорієнтуватися у змісті події  (комунікативну).  

 

У підведенні (лід) слід озвучити найважливіше, суть події, привернути увагу, окреслити 

подальший виклад теми.  

 

Звукоряд (текст журналіста) починається з найважливіших фактів і далі  підкріплює ці 

факти подробицями, довідковою інформацією та інтерпретацією – все вибудовується у 

логічній послідовності, щоб це було  зрозуміло і привертало увагу аудиторії.  

 

Синхрон – пряма мова мусить бути завершеною думкою героя (героїв) події. 

 

Відеоряд переносить глядача у вир подій за допомогою зображення  (візуальних образів).  

 

Кінцівка матеріалу – в останньому рядку підсумовують матеріал,  окреслюють подальший 

розвиток подій.  

 

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. Відбір новин для радіоповідомлення 

 

Завдання має за мету виявити вміння абітурієнта  виокремлювати з-поміж загального 

інформаційного потоку пріоритетні (важливі,  корисні, актуальні) для аудиторії новини та 

формувати з них тематичний порядок  денний.  

 

При відборі новин абітурієнт надає перевагу інформації, яка: 

 

• містить повідомлення про надзвичайні події, які безпосередньо впливають  на 

повсякденне життя якомога більшої аудиторії;  

• повідомляє корисну та важливу для якомога більшої аудиторії соціально економічну 

інформацію;   



• зачіпає політичні, релігійні, культурні чи інші інтереси якомога більшої  аудиторії.  

 

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.  Написати сценарій відео репортажу 

 

Максимум – 33 бали 

 

Розподіл балів:  

 

• Заголовок (привертає увагу чи анонсує зміст новини) – 4 бал  

• Підведення (стисло про суть події) – 3 бал  

• Звукоряд (контекст, обставини події) – 6 бали  



• Синхрони (пряма мова – лаконічна, емоційна, чітка думка героя) – 6 бали  

• Відеоряд (зображення, яке «говорить» без слів) – 7 бали  

• Кінцівка (підсумок події) – 4 бал  

 

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.  Відбір новин для радіоповідомлення 

 

Максимум – 12 балів  

 

За кожну правильно відібрану до ефіру новину абітурієнт отримує 2 бал.  

 

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 творчий доробок.  

 

Творчий доробок – це роботи, опубліковані в різних медіа - друкованих, онлайн-, та які 

вийшли на радіо і телебаченні. При відсутності авторства, вказаного поруч з публікацією, 



робота повинна супроводжуватись підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною 

печаткою. Окремо рекомендується вказувати авторські блоги та медіапроекти (Instagram, 

YouTube, TikTok, подкасти), до яких мав стосунок вступник. 

 

В разі потреби, абітурієнт відповідає на уточнюючі  запитання щодо свого творчого доробку.  

 

Перелік орієнтовних запитань до співбесіди  

 

• Назвіть українських чи закордонних журналістів, які є для вас авторитетами 

у  професії.  

• Назвіть медіа, які ви регулярно читаєте/дивитеся/слухаєте.  

• Назвіть ключові тенденції світу сучасних медій.  

• Назвіть ключові професійні характеристики сучасного журналіста. ● Назвіть головні 

проблеми сучасної української журналістики.  

• Що спонукало вас обрати фах журналіста?  

• Оцініть свій фаховий рівень і потенціал: переваги і недоліки.  

• Журналістом якого типу медій – радіо, телебачення, газета, журнал, онлайн видання – 

ви б хотіли працювати?  

• Яка тематична спеціалізація є для вас близькою?  

 

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОЇ СПІВБЕСІДИ 

 

Максимальна кількість балів за фахову співбесіду – 50 балів.  

 

Максимальна кількість за творчий доробок  - 30 балів. 

 

Упродовж співбесіди абітурієнт має відповісти на запитання, що стосуються:  

 

• мотивації вибору професії журналіста 

• розуміння місії журналіста у сучасному світі, викликів та перспектив професії 

• світоглядних та професійних орієнтирів 

• комунікаційних навичок  

• аргументованості у відстоюванні власної позиції 

 

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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