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Журналістика. Журналістика (для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР 

Молодший спеціаліст) / С. В. Безчотнікова, І. О. Вялкова, О. С. Мельникова-

Курганова.  – Маріуполь : Маріупольський державний університет, 2020. – 20 с.  

 

Програма вступного письмового фахового іспиту за спеціальністю 061  

Журналістика. Журналістика для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР 

Молодший спеціаліст. Структура програми складається з детального опису 

вимог до рівня підготовки абітурієнта, порядку проведення співбесіди та 

вступних іспитів, критеріїв оцінювання відповідей. Перелік питань має на меті 

спрямувати хід підготовки вступників до співбесіди, а також до письмових 

іспитів. Список літератури, наведений у програмі, охоплює запропоновані 

питання. 

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри соціальних 

комунікацій протокол № 5 від 17 грудня 2019 року.  
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Пояснювальна записка 

 

При вступі на ІІ курс за спеціальністю 061 Журналістика. Журналістика  

абітурієнти складають письмовий фаховий іспит. Програма іспиту побудована 

на основі базових питань, що входять до початкової програми підготовки 

бакалаврів. Зокрема, це вступ до спеціальності, теорія масової комунікації та 

інформації, журналістська етика, журналістський фах.  

Для абітурієнтів, що вступають на ІІ курс  на базі ОКР Молодший 

спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю, у питаннях письмового 

екзамену враховано дисципліни:  «Вступ до спеціальності», «Етика соціальних 

комунікацій», «Масова комунікація та інформація».  

Для абітурієнтів, що вступають на ІІІ курс на базі ОКР Молодший 

спеціаліст, здобутого за спорідненою спеціальністю, включено також питання  

з навчальних курсів: «Теорія масової комунікації», «Теорія масової 

інформації», «Теорія журналістики», «Газетно-журнальне виробництво», 

«Фотожурналістика», «Телевиробництво», «Радіовиробництво».  

Абітурієнти складають письмовий фаховий іспит, який відбувається в 

письмовій формі та передбачає відповіді на два питання та написання есе за 

фахом. Абітурієнти повинні продемонструвати знання: теоретичних основ 

журналістики як науки, специфіки роботи журналіста в друкованих та 

електронних засобах масової інформації, основ організації масово-

інформаційної діяльності. Під час написання есе за фаховою тематикою 

абітурієнт повинен чітко формулювати свої думки, вміти висловлювати власну 

позицію, демонструвати знання про специфіку обраної професії, логічно 

структурувати текст, використовувати професіоналізми тощо. 

Вступне випробування триває протягом 1,5 години. 
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ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  

ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПИСЬМОВОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

1. Визначення журналістики.  

2. Поняття масової інформації.  

3. Особливості професії журналіста.  

4. Типологія ЗМІ та її засади.  

5. Етичні засади діяльності журналіста. 

6. Визначення поняття «масова інформація».  

7. Основні компетенції журналіста. 

8. Предмет журналістики та її завдання.  

9. Визначальні характеристики преси: переваги та вади.  

10. Визначальні характеристики телебачення: переваги та вади. 

11. Визначення поняття «масова комунікація».  

12. Види джерел інформації. 

13. Визначальні характеристики радіомовлення: переваги та вади.  

14. Визначення поняття «журналістська етика».  

15. Стандарти журналістики. 

16. Поняття «засоби масової інформації».  

17. Поняття «інформаційний простір».  

18. Принципи журналістики. 

19. Основні центри підготовки журналістів в Україні.   

20. Сучасне розуміння функцій журналістики.  

21. Система принципів журналістики. 

22.  Основні тенденції розвитку ЗМІ у ХХІ столітті. 

23.  Складові журналістської майстерності. 

24.  Технологія підготовки новин – від факту до ефіру. 

25.  Критерії оцінки журналістського матеріалу. 

26.  Журналістика як «четверта влада». 

27.  Поняття кризової комунікації. 

28.  Дати визначення терміна «реклама». 
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29.  Різновиди реклами. 

30.  Професійні якості журналіста. 

31.  Визначення публіцистики. 

32.  Публіцистичний образ та його структура. 

33.  Загальна характеристика інформаційних жанрів. 

34.  Загальна характеристика аналітичних жанрів. 

35.  Близькість інформаційних та аналітичних жанрів (з прикладами). 

36.  Загальна характеристика художньо-публіцистичних жанрів. 

37.  Зміст і форма журналістського твору. 

38.  Прийоми й методи підготовки матеріалів. 

39.  Професійні обов’язки журналіста. 

     31. Журналіст як суб’єкт масово-інформаційної діяльності. 

32. Поняття «журналістика» у сучасній науці. 

33. Професійна підготовка  журналістів: історія, сучасний стан. 

34. Основні професійні об’єднання. 

35. Зміст поняття «масова інформація». 

36. Специфіка інформації у журналістиці. 

37. Рівні та форми існування масової інформації. 

38. Система органів масової інформації. 

39. Атрибутивні ознаки преси. 

40. Атрибутивні особливості радіожурналістики. 

41. Атрибутивні ознаки тележурналістики. 

42. Журналістика  як інформаційний простір. 

43. Новітні електронні медіа. 

44. Інформаційні агентства, специфіка їх діяльності. 

45. Журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності. 

46. Свобода слова і журналістська діяльність. 

47. Законодавче забезпечення свободи слова в Україні. 

48. Загальні та спеціальні функції журналістики. 

49. Соціальна позиція журналіста. 
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50. Дієвість та ефективність журналістської діяльності. 

51. Методи журналістики. 

52. Журналістика як творчість. 

53. Методи журналістики. 

54. Типи інтерв’ю. 

55. Підготовка і проведення інтерв’ю. 

56. Осмислення проблем журналістики в новітній філософії. 

57. Газета і журнал як основні види періодичних видань. 

58. Лід: основні види, правила написання. 

59. Правове регулювання журналістської діяльності в Україні. 

60. Композиція журналістського твору. 

61. Робота журналіста з джерелами інформації. 

62. Історичні типи журналістики. 

63. Зміст понять «якісна» та «жовта» преса. 

64. Рецензія як жанр журналістики. 

65. Прес-реліз як самостійний вид тексту. 

66. Інтернет як особливий вид журналізму. 

67. Види нарисів. 
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Рекомендації щодо написання есе 

Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у 

якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного питання щодо 

конкретного явища чи предмета. Есе не претендує на вичерпну відповідь чи 

категоричну позицію відносно предмета висловлювання. 

Для автора есе головне – особисте розуміння обраної спеціальності, 

ставлення до неї. В якості цього розуміння він наводить яскраві приклади, 

підбирає аналогії, використовує власні роздуми щодо можливостей та 

перспектив. 

Есе – вільне міркування на будь-яку тему. Можна сказати, що це потік 

свідомості, потік думок, проте літературно оформлене. По суті, ніяких правил і 

обмежень немає. Створюючи есе, необхідно пам’ятати наступне: 

1) висловити свою власну думку; 

2) показати своє ставлення до того, про що говорить автор; 

3) не слід усебічно описувати предмет чи подію; 

4) можна лише частково, як у розмові, торкатися якихось питань; 

5) можна висловлювати спірні міркування; 

6) мова повинна бути виразною, можна використовувати образні 

слова, порівняння тощо; 

7) есе – це текст, у нього має бути початок і кінець (завершення). 

Алгоритм написання есе виглядає наступним чином: 

1) постановка проблеми (знайомство з проблемою, закладеною у 

пропонованій для написання есе темі); 

2) обдумування проблеми (визначення змісту: ідеї, приклади, що їх 

ілюструють); 

3) планування есе (визначення структури); 

4) написання есе; 

5) перевірка та редагування роботи; 

6) створення власного заголовку до тексту есе. 

Необхідно, щоб останній абзац есе завершував думку, підкреслював 



9 

 

власну позицію автора. 

Таким чином, есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну 

композицію і виражає підкреслено індивідуальну точку зору автора та 

враження з конкретного приводу чи питання й не претендує на вичерпне та 

визначальне трактування теми.  Есе досягає своєї мети за допомогою прямого 

авторського вислову. Це твір, який базується на творчому підході людини до 

розкриття поставленого в тексті завдання, яке необхідно підтверджувати 

аргументами і фактами. Як жанр критики та публіцистики, есе передбачає 

новий, суб’єктивно забарвлений виклад про що-небудь і може мати 

філософський, історико-біографічний, публіцистичний, літературно-критичний, 

науково-популярний, белетристичний характер. Його мета полягає в розвитку 

навичок самостійного творчого мислення та письмового викладу власних 

думок. 

Визначальними рисами есе є невеликий обсяг, конкретна тема, дана в 

підкреслено суб’єктивному її тлумаченні, довільна композиція, оригінальна 

манера мислення. Стиль есе відрізняється образністю, афористичністю, 

використанням метафор, свідомою настановою на розмовну інтонацію та 

лексику. На перший план виступає особистість автора. Орієнтовні теми для 

написання есе: 

1. Журналістська освіта в Україні та світі: сучасний вимір. 

2. Журналістика як бізнес і творчість.  

3. «Універсальний» журналіст: вимоги сучасності. 

4. Національна спілка журналістів України: структура, функції, 

діяльність. 

5. Журналістська освіта як запорука професіоналізму та успіху.  

6. Роль журналістики в сучасному світі. 

7. Журналістика як соціальний інститут демократичного суспільства.  

8. Реклама у сучасному місті. 

9. Світ театру очима молоді. 

10. Журналістика як ремесло і мистецтво.  
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11. Сучасна журналістика і культура. 

12.  Професія журналіста – мій вибір! 

13. Молодіжні організації міста: проблеми та перспективи. 

14.  Сучасне українське телебачення і його глядач. 

15.  Журналістика як «четверта влада». 

16. Роль масової інформації в сучасному суспільстві. 

17.  Найактуальніша проблема сьогодення. 

18.  Журналістика: ремесло чи творчість?  

19.  Інтернет: популярність та проблеми. 

20.  Світові стандарти журналістики. 

21.  Фахівець з реклами: можливості та перспективи.  

22. Маленькі секрети великого успіху. 

23. Фахівець із зв'язків з громадськістю: можливості та перспективи.  

24. Шлях у професію починається з мрії. 

25.  Спеціальність «Журналістика. Реклама та зв'язки з громадськістю» 

– мій вибір!  

26. «Якщо Ви по-справжньому вірите в те, що робите, не дозволяйте 

ніяким обставинам стримувати Вас»,  Дейл Карнегі. 

27. «Журналістика  це те, що набагато цікавіше сьогодні, ніж завтра», 

–  Андре Жид. 

28. Паблік рилейшнз як мистецтво управління громадською думкою. 

29.  «Про світле майбутнє піклуються політики, про світле минуле –  

історики, про світле сьогодення –  журналісти», –  Жарко Петан.  

30. Зв'язки з громадськістю як ефективні комунікації в суспільстві.  

31. Креативність і професіоналізм рекламіста як запорука якісного 

продукту.  

32. «Одне чисте журналістське перо двох гострих варто», –                   

А. В. Іванов. 

 

 



11 

 

Критерії оцінювання 

Вступ на ІІ курс за спеціальністю 061 Журналістика. Журналістика 

Маріупольського державного університету для абітурієнтів, що мають ОКР 

Молодший спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю, відбувається у 

вигляді письмового іспиту. Вступні випробування оцінюються за шкалою від 0 

до 200 балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні менше 25 балів, до 

участі в конкурсі не допускаються. 

Екзаменаційний пакет завдань покликаний перевірити знання з теорії 

журналістики, масової комунікації та інформації, комунікаційних технологій, 

організації роботи журналіста. Абітурієнт повинен письмово відповісти на два 

теоретичних запитання та написати есе за запропонованою темою. 

За письмову відповідь на кожне з теоретичних запитань можна отримати по 

по 50 балів,  якщо відповідь подано повно та правильно, а за есе – 100 балів. Після 

оцінювання кожної відповіді отримані бали сумуються. Максимальна кількість 

балів, яку можна отримати – 200 балів.  

Вступ на ІІІ курс для абітурієнтів, що мають ОКР Молодший спеціаліст, 

здобутого за спорідненою спеціальністю, відбувається також за результатами 

письмового іспиту. Вступні випробування оцінюються за шкалою від 0 до 200 

балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні менше 25 балів, до участі в 

конкурсі не допускаються.  

Екзаменаційний білет для вступника на базі ОКР Молодший спеціаліст за 

спорідненою спеціальністю містить два теоретичних питання та тему для 

написання есе. За письмову відповідь на кожне теоретичне запитання можна 

отримати максимально по 50 балів, тобто  сумі – 100,  якщо відповідь подано 

повно та правильно, а також за есе  – 100 балів Після оцінювання кожної відповіді 

отримані бали сумуються. Максимальна кількість балів, яку можна отримати – 200 

балів.  

Час складання екзамену становить 1,5 години.  
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Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Критерії оцінювання 

180 – 200 

Абітурієнт в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та 

аргументовано розкриває зміст питань, виявляє знання професійних 

компетенцій в есе.  

140 – 179 

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. 

100 – 139 

Абітурієнт в цілому володіє навчальним матеріалом, допускає при 

цьому окремі неточності та помилки, у творчому завданні - есе - 

відсутнє обґрунтування висловлюваних позицій,  допускаються суттєві 

неточності та помилки. 

0 – 99 

Абітурієнт не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань, має неточності у 

творчому завданні - есе, зокрема не вміє точно висловлювати та 

обґрунтувати власні думки, структурувати текст тощо. 

 

Письмовий іспит оцінюється  за 200-бальною 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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