Таблиця 2

Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Ж урналістика»,
проведеного 5-6 квітня 2018 року на базі Д ніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Кількість студентів

1.

Конкурсні
завдання
олімпіади

Розділ, тема
(з якого взято
завдання)

всього
(що
виконували
завдання)

і них,
зробили
помилки

Тестовий тур —
виконання
тестових завдань з
дисциплін «Історія
української
журналістики»,
«Теорія
журналістики»,
«Міжнародний
інформаційний
простір»

Зародження
журналістики на східно
українських землях.
Москвофільська та
народовська
журналістика.
Українська журналістика
XX ст.

40

40

Теорія журналістських
жанрів. Методи
отримання інформації.
Функції журналістики.
Сучасна типологія ЗМІ.
Історія розвитку
європейської системи
ЗМК. Медіа-ландшафт
СІІІА. Особливості
функціонування світової

40

27

40

40

Аналіз типових помилок студентів,
перелік розділів, тем, недостатньо
засвоєних студентами
Для учасників Олімпіади було важко
визначитися із проблемами становлення
москвофільської
та
народовської
журналістики. Виникли проблеми із
знанням журналістського процесу XX ст.
Студенти
неправильно
визначили
хронологічні межі основних періодів
становлення української журналістики
XIX ст.
Учасники Олімпіади здебільшого не
орієнтуються у переліку персоналій
вітчизняного журналістського процесу.
Певні труднощі у студентів викликали
функціональні особливості журналістики.
Деякі
учасники
Олімпіади
слабо
орієнтуються у понятійному апараті
журналістики.
Учасники Олімпіади не орієнтуються у
питаннях щодо хронології заснування
провідних світових медіаресурсів, не
знають їх засновників, роблять помилки у
типологічних схемах.

Труднощі у студентів викликали питання
визначення відповідностей між ЗМІ та
країною, у якій він функціонує.
Більшість учасників Олімпіади не знають
про основні прецедентні справи, що
стосуються діяльності медіа._____________
Типові
помилки
стосувалися
таких
40
40
Прес-конференція та
питань, як: незнання визначення жанру
технологія її проведення.
«аналітичний
звіт»,
фактологічні
Методи збору
неточності, невміння систематизувати
інформації.
інформацію,
структурувати
текст,
Аналітичний звіт:
зосереджуватися
на
тематиці
пресвимоги до написання.
конференції.
Фактологічність як
До поодиноких помилок можна віднести
головний критерій
відсутність
заголовку
та
його
публіцистичного
компонентів, граматичні та стилістичні
матеріалу.
помилки.
Загалом студенти під час виконання творчого та тестових завдань зі спеціальності
«Журналістика» виявили достатній рівень знань, продемонстрували наявність практичних
професійних навичок, активність під час проведення заходу.
газетно-журнальної
індустрії. Світовий
аудіовізуальний простір.
Світові крос-медійні
системи.

2.

Виконання
творчого
завдання —
аналітичний звіт

Аналіз загальної
підготовки
студентів, які
брали участь в
Олімпіаді

О ковитий С. І . , проректор з наукової роботи Д НУ імені Олеся Гончара
( П р і з в и щ е , іи і ц і а л и , з в а н н я )

Кочубей О. О., д. фіз.-мат. н., професор, перший проректор ДНУ імені Олеся Гончара,
Заслужений діяч науки і техніки України,
( П р і з в и щ е , ініціали, зв а н н я )

