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Мельникова-Курганова, С. А. Піддубний. – Маріуполь: Маріупольський 

державний університет, 2019. – 24 с.  

 

Програма вступного фахового іспиту призначена для вступників за 

освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 061 – Журналістика 

(спеціалізація «Журналістика»). Структура програми складається з 

детального опису вимог до рівня підготовки вступника, порядку проведення 

іспиту, критеріїв оцінювання робіт. Перелік питань для іспиту має на меті 

спрямувати хід підготовки вступників до виконання вступної роботи. 

Програма містить перелік питань до співбесіди для вступників за 

перехресним вступом. Список літератури, наведений у програмі, охоплює 

запропоновані питання вступного випробування.  

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри соціальних 

комунікацій протокол №6 від 15 січня 2019 року. 
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Пояснювальна записка 

Зарахування до Маріупольського державного університету на 

спеціальність «Журналістика» за освітнім ступенем «Магістр» здійснюється 

на основі здобутого в МДУ або іншому ЗВО освітнього ступеня «Бакалавр» 

або ОКР «Спеціаліст» за конкурсом відповідно до результатів вступних 

випробувань, оцінюваних за шкалою від 0 до 200 балів. Мінімальний 

прохідний бал – 100 балів. 

Вступний екзамен із журналістики покликаний виявити ступінь 

підготовки абітурієнта до навчання за ОС «Магістр» у Маріупольському 

державному університеті.  

Програма вступного екзамену побудована у відповідності до вимог 

обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки бакалавра або спеціаліста 

зі спеціальності «Журналістика», державних освітніх стандартів вищої освіти 

в Україні. Програма включає орієнтовний перелік питань для підготовки до 

вступного випробування. Також в програмі наведено перелік питань для 

вступників по перехресному вступу, що проходитимуть попередню 

співбесіду. 

Мета: виявити знання абітурієнтами теоретичних основ журналістики, 

масової комунікації та журналістської творчості; з'ясувати розуміння ними 

основних етапів становлення і розвитку журналістики як соціального 

інституту в Україні та світі; оцінити рівень мовної компетенції майбутніх 

магістрів, їх здатність до виконання наукових досліджень у галузі 

журналістики; визначити творчо мислячих абітурієнтів, здатних до аналізу та 

прогнозування соціальних, політичних, економічних проблем, що володіють 

методикою підготовки інформаційних, аналітичних, художньо-

публіцистичних текстів. 

Абітурієнти повинні знати: 

 основні етапи розвитку та становлення журналістикознавчої науки та 

масової комунікації; 
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 специфіку предметів теорії журналістики, масової комунікації та 

журналістської творчості; 

 системи проблем і завдань журналістики; 

 місце етичного кодексу у професійній діяльності журналіста; 

 поняття і визначення масової комунікації; 

 роль журналістів у середовищі масового спілкування поряд із іншими 

учасниками цього процесу; 

 засоби і методи впливу на маси; 

 теорії масової комунікації; 

 форми та методи професійної підготовки в галузі журналістики; 

 основні стадії видавничого процесу. 

Абітурієнти повинні вміти: 

- застосовувати норми етичного кодексу у своїй діяльності; 

-  визначати предмет і завдання журналістики; 

- застосовувати категоріальний апарат теорії журналістики, масової 

комунікації та журналістської творчості; 

- володіти навичками саморедагування та редагування текстів різних видів.  

Рівень готовності абітурієнтів із базовою вищою освітою до самостійної 

професійної діяльності у відповідності до вимог моделі фахівця з 

журналістики визначається якістю оволодіння ними навчальними 

дисциплінами, передбаченими типовим планом освітнього ступеня 

«Бакалавр» або «Спеціаліст», успішністю проходження всіх видів 

журналістської практики та мірою володіння  навичками науково-

дослідницької роботи. 

Вступне випробування триває протягом 1,5 години і передбачає 

виконання завдань відкритого і закритого  типів у письмовій формі. 
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Критерії оцінювання кваліфікаційної співбесіди 

Попередня кваліфікаційна співбесіда при перехресному вступі покликана 

виявити рівень обізнаності вступника зі змістом спеціальності. Співбесіда 

відбувається в усній формі і передбачає відповіді на декілька запитань. У разі 

необхідності вступникові можуть бути поставлені додаткові запитання. 

Відповіді на питання оцінюються за шкалою «склав / не склав» («зараховано» / 

«не зараховано»). На оцінювання впливає правильність відповідей на поставлені 

питання, їх чіткість, логічність та відповідність науковій літературі за темою.  

Якщо відповідь вступника не стосується поставлених питань чи він не може 

зовсім відповісти на поставлені запитання, то йому ставиться оцінка «не склав», 

і він не допускається до складання письмового іспиту.  

Екзаменаційний пакет завдань покликаний перевірити знання з теорії та 

історії журналістики, журналістської творчості, теорії комунікації, 

журналістського фаху, видавничої справи та редагування. 

Шкала оцінювання 

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

зараховано 

90 – 100 

56 – 89 

25 – 55 

не зараховано 0 – 24 

 

Оцінка «зараховано» виставляється у наступних випадках: 

90 – 100 балів – абітурієнт в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, глибоко та аргументовано розкриває зміст питань, відповідає на 

додаткові питання, виявляє знання професійних компетенцій в есе.  

56 – 89 балів – абітурієнт володіє навчальним матеріалом, глибоко 

та аргументовано розкриває зміст теоретичних питань, проте допускає  

окремі несуттєві неточності, а також має незначні помилки у творчому 

завданні - есе. 

25 – 55 балів – абітурієнт в цілому володіє навчальним матеріалом, 

допускає при цьому окремі неточності та помилки, у творчому завданні – есе 
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– відсутнє обґрунтування висловлюваних позицій,  допускаються суттєві 

неточності та помилки. 

Оцінка «не зараховано» (0 – 24  бали) виставляється за володіння 

навчальним матеріалом не в повному обсязі, недостатнє розкриття змісту 

теоретичних питань, неточності у творчому завданні – есе, зокрема невміння 

точно висловлювати та обґрунтувати власні думки, структурувати текст 

тощо. 
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Питання для кваліфікаційної співбесіди  

1. Зміст поняття «журналістика». 

2. Пражурналістські явища. Умови і чинники їх появи. 

3. Основні принципи інформаційних відносин. 

4. Поняття інформації. Види інформації.  

5. Правила передачі інформації. 

6. Джерела інформації та режим доступу до неї. 

7. Особливості типології ЗМІ. 

8. Функції журналістики. 

9. Журналістика як фактор соціального управління. 

10.  Система принципів журналістики. 

11.  Професійні стандарти журналіста. 

12.  Журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності. 

13.  Основні норми професійної етики журналіста. 

14.  Правові основи функціонування ЗМІ. 

15.  Результативність журналістської діяльності.  

16.  Дієвість як тип результативності журналістики. 

17.  Критерії ефективності журналістики.  

18.  Журналістика в системі соціальних інститутів.  

19.  Соціальні типи демократичної журналістики. 

20.  Види журналістської діяльності.  

21.  Історичні типи журналістики. 

22.  Свобода преси у контексті історичного розвитку журналістики.  

23.  Інфраструктура журналістики. 

24.  Особливості Закону України «Про інформацію». 

25.  Основні положення Закону України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) України».  

26.  Соціальна відповідальність і професійна компетентність журналіста. 

27.  Специфічні особливості різних засобів масової інформації. 

28.  Природні здібності, знання і майстерність журналіста.  
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29.  Особливості  інформаційної безпеки в ЗМІ.  

30.  «Чотири теорії преси» Ф. Сіберта, Т. Петерсена, У. Шрамма.  

31.  Форми власності в сфері журналістської діяльності. 

32.  Етапи розвитку журналістської етики в світі. 

33.  Розвиток етичної думки в Україні. 

34.  Сутність поняття «журналістська етика». 

35.  Професійні організації журналістів. 

36.  Загальні принципи етики журналіста. 

37.  Журналіст як суб’єкт інформаційної діяльності.  

38. Етичні вимоги до журналістських повідомлень. 

39.  Журналістські права та обов’язки. 

40.  Фріланс та етика. 

41.  Етичні вимоги при роботі з фактами та джерелами. 

42.  Корпоративна солідарність журналістів. 

43.  Деонтологічні норми діяльності журналіста. 

44.  Критерії інформації – повнота, точність, простота. 

45.  Критерії інформації – оперативність, достовірність. 

46.  Особливості перевірки даних і виправлення помилок.  

47.  Етичні вимоги до інтерв’ю.  

48.  Міжнародний досвід регулювання етичних норм. 

49.  Етичний кодекс українського журналіста та Кодекс професійної етики 

українського журналіста – спільне та відмінне.  

50.  Перші осередки журналістської освіти в світі  та Україні. 
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Критерії оцінювання вступного іспиту 

Відповіді  під час вступних випробувань оцінюються від 0 до 200 балів. 

Мінімальна сума балів, яку абітурієнт має набрати для участі у конкурсному 

відборі, складає 100 балів. 

Вступне випробування проходить у письмовій формі і передбачає 

виконання завдань трьох рівнів складності.  

Перший рівень становлять тестові завдання закритого типу, що вимагають 

вибору однієї правильної відповіді з декількох запропонованих варіантів. За 

виконання завдань цього рівня абітурієнт може отримати від 0 до 120 балів. 

Другий рівень складається з чотирьох питань відкритого типу. Завдання 

другого рівня потребують короткої відповіді на поставлені запитання. За кожну 

правильну відповідь абітурієнт отримує до десяти балів. Максимальна кількість 

балів за виконання завдань другого рівня становить 40 балів. 

Завдання третього рівня передбачають розгорнуту відповідь на 

поставлене запитання або виконання творчого завдання. Наприклад, написати 

замітку, лід тощо на запропоновану тему. Максимальна кількість балів за 

виконання завдання третього рівня становить 40 балів. 

Отже, бали за окремими завданнями розподіляються наступним чином: 

Перший рівень Другий рівень Третій рівень 

120 40 40 
 

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

відмінно 180 – 200 

добре 140 – 179 

задовільно 100 – 139 

незадовільно 0 – 99 
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Питання для вступного іспиту 

1. Теорія журналістики як методологічна основа професійної підготовки 

журналістів. 

2. Стан журналістикознавства в Україні. 

3. Типологічні концепції соціальної інформації. 

4. Поняття мас у зарубіжній і вітчизняній науці. 

5. Комунікативний вплив на маси. 

6. Інфраструктура системи ЗМІ. 

7. Соціальні джерела виникнення журналістики. 

8. Методи впливу структур суспільства на пресу. 

9. Забезпечення інформаційної безпеки у сфері ЗМІ. 

10.  Державна політика у сфері ЗМІ. 

11.  Класифікація функцій журналістики. 

12.  Взаємодія функцій журналістики. 

13.  Зміст і структура понять соціальна відповідальність журналіста, 

політична культура журналіста. 

14.  Система принципів журналістики. 

15.  Форми реалізації інформаційної політики. 

16.  Сенсація у пресі та її різновиди. 

17.  Методика роботи над текстом твору. Зачин і кінцівка. 

18.  Нові явища і тенденції підготовки рекламних матеріалів. 

19.  Журналістика і художня література: продуктивно-творча інтеграція. 

20.  Система жанрів журналістики. 

21.  Задум – тема – концепція – ідея журналістського твору. 

22.  Автобіографізм у журналістиці. 

23.  Свобода преси і цензура в Україні. 

24.  Політична кампанія в пресі. Типи та етапи. 

25.  Новітні жанрові форми журналістської практики. 

26.  Свобода слова і професійна відповідальність журналіста. 

27.  Основні типи аргументації та узагальнень в журналістиці. 
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28.  Національний інформаційний простір: структура і потенціал. 

29.  Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних дій. 

30.  Редагування навчальних видань. 

31.  Нормативна база редагування. 

32.  Помилки та їх види. 

33.  Інформаційні норми редагування. 

34.  Соціальні норми редагування. 

35. Мистецтво полеміки в журналістиці. 

36. Різновиди аргументації у публіцистиці. 

37.  Журналістика як вид творчої діяльності. 

38.  Складові журналістської майстерності. 

39.  Факт у природі і факт у журналістському творі. 

40.  Реклама і інформація: спільне й відмінне. 

41.  Синтез документального й художнього в журналістському творі. 

42.  Образ автора і авторське «я». 

43.  «Історія української журналістики» як навчальна дисципліна. 

44.  Харківська журналістика 1810-1820-х років. 

45.  Наукові матеріали журналу «Украинский вестник». 

46.  Художня література і театральна критика у журналі «Украинский 

вестник». 

47.  «Украинский домовод» як перший український галузевий журнал. 

48.  Загальна характеристика газети «Харьковские известия». 

49.  Епоха аракчеєвщини на сторінках «Украинского журнала». 

50.  Українська альманахова журналістика 1830-1840-х років. 

51.  Харківська школа романтиків і початки її видавничої діяльності. 

52.  Альманах Є. Гребінки «Ластівка». 

53.  Альманах М. Максимовича «Киевлянин». 

54.  Історія створення, найголовніші публікації, автори альманаху П. Куліша 

«Хата». 
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55.  Журнал «Основа» та його роль у розвитку української літератури, місце в 

історії української журналістики. 

56.  Репресивні заходи російського уряду проти українського слова й 

перенесення розвитку української журналістики до Австрії. 

57.  Чинники українського національного відродження в Галичині. 

58.  Москвофільська журналістика у Галичині. 

59.  Комунікативна, організаційна, інформаційна функції газети «Зоря 

Галицька». 

60.  Найголовніші наукові та літературні матеріали на сторінках газети 

«Слово». 

61.  Народовські видання «Вечерниці», «Мета», «Нива», «Русалка». 

62.  Заснування журналу «Правда», періодичність, редактори, загальна 

характеристика програми. 

63.  Суспільно-політичні обставини виникнення газет «Батьківщина» і 

«Діло».  

64.  Співробітництво І. Франка у «Ділі»: художня проза, економічна та 

історіософська публіцистика. 

65.  Відображення у газеті «Діло» політики, економіки, судочинства, 

еміграційного руху, теми шкільництва. 

66.  Організаційна робота І. Франка у журналі «Зоря». 

67.  Газета «Буковина»: редактори, автори, структура. 

68.  Розвиток еміграційної української журналістики наприкінці ХІХ – 

початку ХХ століття. 

69.  Українська альманахова журналістика в Росії: «Нива», «Луна», «Рада», 

«Складка». 

70.  Становлення і розвиток преси в м. Маріуполі. 

71.  Роль англійської газети «The Times» у становленні якісної преси у світі. 

72.  Академічна журналістика 1728-1759 років у Росії. 

73.  Сатирична преса Росії 1759-1774 років. 
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74. Основні тенденції розвитку періодичної преси США та Європи кінця ХІХ 

– початку ХХ століття. 

75.  Розвиток періодичної преси у 1783-1833 роках. 

76.  «Комерційна революція» у газетній пресі Америки (1830-1840-ві роки). 

77.  Журналістика США після громадянської війни  1860-1865 років. 

78.  Журналістська діяльність Дж. Пулітцера та У. Херста. 

79.  Характеристика газетно-журнальної справи в США у так зване 

«прогресивне десятиліття». 

80.  Американська журналістика у часи війни й миру (1914 – 1945). 

81.  Правове регулювання ЗМІ у США. 

82.  Французька журналістика Консульства та Імперії (1799 – 1814). 

83.  Французька журналістика епохи Реставрації (1815 – 1830). 

84.  Французька журналістика Липневої монархії (1830 – 1848). 

85.  Французька журналістика часів Другої імперії (1851 – 1870). 

86.  Періодика часів Паризької комуни. 

87.  Французька журналістика межі ХІХ –ХХ століть. 

88.  Англійська журналістика першої половини ХІХ століття. 

89.  Англійська журналістика другої половини ХІХ століття та 

пізньовікторіанського періоду. 

90.  Німецька журналістика після березневого періоду і межі ХІХ – ХХ 

століть. 

91.  Бісмарк і німецька преса. 

92.  Поява перших інформаційний агенцій у Європі. 

93.  Становлення журналістики у країнах Латинської Америки, Азії, Африки. 

94.  Основні профспілкові та інші професійні об’єднання журналістів у ХХ 

столітті. 

100. Політико-ідеологічна диференціація преси в Європі у ХХ столітті. 

101. Журналістика періоду революції та громадянської війни (1917 – 1920 

років). 

102. Розвиток радіомовлення у ХХ столітті. 
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103. Розвиток телебачення у світі. 

104. Основні тенденції розвитку ЗМІ у ХХ столітті. 

105. Телевізійна передача як комплекс художніх та технічних засобів. 

106. Телебачення та документальність. Роботи М. Ромма, Д. Вертова,          С. 

Ейзенштейна. 

107. Телевізійний сценарій. Принципи побудови. 

108. Основні форми комунікативної поведінки (монолог, полілог, діалог). 

109. Історичне становлення основних типів комунікації. 

110. Закони логіки та їх використання у комунікації. 

111. Роль контактної зони у комунікації. 

112. Тактики у спілкуванні. 

113. Невербальні засоби спілкування. 

114. Інтерв’ю як один із журналістських методів. 

115. Стилістичний аналіз журналістського тексту. 

116. Постмодерністська ситуація в медіа-тексті. 

117. Види журналістських текстів й особливості їх редагування. 

118. Основні різновиди етики. Місце і роль журналістської етики. 

119. Регулювання етики реклами в ЗМІ. 

120. Особливості журналістської етики. 

121. Етичні заборони в політичній рекламі ЗМІ. 

122. Європейський досвід саморегулювання у галузі деонтології преси. 

123. Журналістські права і обов’язки у світлі Європейської конвенції з прав 

людини. 

124. Етичні стосунки журналіста з колегами. 

125. Міжнародні принципи журналістської етики. 

126. Службові етичні заборони журналіста. 

127. Нормативні документи журналістської етики. 

128. Етичні норми комерційної реклами. 

129. Міжнародні документи з журналістської етики. 

130. Етичні проблеми журналістів в Інтернеті. 
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131. Кодекс професійної етики українського журналіста. 

132. Захист суспільної моралі в мас-медіа.   

133. Свобода ЗМІ як етична цінність журналістики. 

134. Закордонне  регулювання проблем моралі в ЗМІ. 

135. Принципи етичної роботи з інформацією щодо злочинів і нещасних 

випадків.  

136. Журналістика як феномен культури. 

137. Види регулювання етичних порушень у ЗМІ. 

138.Загальні принципи роботи журналістів з джерелами інформації.  

139. Специфіка моральної культури журналіста. 

140. Етикет журналіста під час інтерв'ю. 

141. Журналістська етика - інтегративна наука. 

142. Редакційне регулювання проблем моралі в ЗМІ. 

143. Приклади зловживання свободою слова та необхідність її обмеження в 

інтересах суспільства у певних випадках. 

144. Право на одержання інформації. Українське законодавство і практичний 

досвід. 

145. Вимоги до журналістів при роботі з інформацією. 
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