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1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно зі стандартом вищої освіти, затвердженим Міністерством освіти > 
науки України, а також на основі методичних рекомендацій навчально 
методичної комісії з журналістики при МОН України, до програми фахової 
вступного випробування зі спеціальності 061 Журналістика, затверджен 
рішенням Вченої ради факультету систем і засобів масової комунікащ 
включені питання за навчальними програмами таких дисциплін:

- Основи журналістики (вступ до спеціальності, технічні засоби 
виробництва);

- Журналістикознавство (теорія журналістики, теорія твору і тексту, 
теорія і методика журналістської творчості, медіа критика);

- Масова комунікація та інформація (теорія масової комунікації, теорія 
масової інформації, комунікаційні технології);

- Історія української журналістики;
- Історія зарубіжної журналістики;
- Історія виникнення преси;
- Світові інформаційні та комунікаційні системи.
Студент повинен знати:
- основи дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

обсязі, що забезпечує професіоналізм та широту кругозору. Дані д и с ц и п л і н і  

включають «Історію України», «Історію української культури», «Іноземн; 
мову», «Філософію», «Політологію»;

-■ основні засади дисциплін природничо-наукової підготовки, до яких 
входять «Екологія», «Соціологія масової комунікації», «Основи наукови 
досліджень».

Студент повинен уміти:
- застосовувати отримані знання для вирішення практичних та 

теоретичних завдань, пов'язаних із масово-інформаційною діяльністю;
- встановлювати відповідність інформації відповідно до видових 

характеристик;
- встановлювати відповідність інформаційної діяльності згідно 

законами України;
- збирати, опрацьовувати й поширювати інформацію в межах чинної 

законодавства;
- визначати цільову аудиторію;
- аналізувати журналістські матеріали на відповідність професійним 

стандартам;
- критично мислити;
- давати експертні оцінки масовим комунікаціям сучасної України.



2. ЗМІСТИ РОЗДІЛІВ

Перелік розділів, за якими атестуються студенти:
Розділ І Теорія і методика масової інформації. Історія української 

журналістики;
Розділ II Світовий інформаційний простір;

Розділ І Теорія і методика масової інформації. Історія української 
журналістики

У цей розділ включені питання з фахових та професійно-спрямоваш 
журналістикознавчих дисциплін. Це перш за все матеріал курсів, в які 
викладались теоретичні аспекти журналістики як громадського інститута, 
місце у структурі суспільства, її різновиди, жанри, особливості техніки 
технології («Основи журналістики (вступ до спеціальності, технічні засобі 
виробництва)», «Журналістикознавство (теорія журналістики, теорія твору 
тексту, теорія і методика журналістської творчості, медіа критика)»), питанн 
з аспектів масовокомунікаційної діяльності, особливостей створення та 
поширення масової інформації («Масова комунікація та інформація (теор 
масової комунікації, теорія масової інформації, комунікаційні технології)»), а 
також питання з історії української журналістики та ЇЇ сьогодення.

Метою вивчення цих дисциплін є: висвітлення питань щодо сутності 
змісту, засобів, методів журналістської та масово-інформаційної діяльності 
умовах транзитивного суспільства.

Предметом вивчення цих дисциплін є: сукупність засобів, методів 
способів поширення інформації у певній сфері економічної та суспільні 
діяльності людей; особливості технік іа технологій виробництва інформації у 
продукту масово-інформаційної діяльності; розвиток та становлень 
вітчизняного інформаційного простору.

Основні питання що виносяться у цей розділ:
Види і форми існування інформації в суспільстві. Журналістика у системі 

соціальних інститутів. Журналістика як предмет вивчення. Масово- 
інформаційна ’’природа" журналістики. Система жанрів у сучасній 
журналістиці. Аналітико-публіцистичні жанри в сучасні журналістиці. Етичні 
принципи журналістської діяльності. Ідеологічні функції журналістикі 
Інтерв'ю на сучасному телебаченні (жанрові різновиди). Інформаційне 
публіцистичні жанри в сучасній журналістиці. Основні функції ТЬ. 
Принципи та функції радіомовлення. Публіцистичні жанри на сучасном 
радіо. Публіцистичні жанри телебачення. Специфіка тележанрів. Художнь» 
публіцистичні жанри в сучасній журналістиці. Моральний тижневик як ти 
видання. Журналістська діяльність М. Драгоманова. Журналістська ї 
публіцистична діяльність І. Франка. Західноукраїнська преса період) 
революції 1848-49 рр. Москвофільські та народовські видання в Галичин 
Передумови виникнення української преси та особливості її функціонувань ■ 
на початковому етапі розвитку. Харківський період в історії української 
журналістики. Полеміка з національних питань у журналі "Основа". Початок



приватної преси в Східній Україні. Преса доби української революції 191 
1920-х років ( загальна характеристика). Преса Придніпровської України 
період українізації і формування тоталітарної системи. Редакторська 
публіцистична діяльність П. Куліша. Система радикально-соціалістичн 
преси в Галичині (XIX -поч. XX ст.). Законодавча база, що регламент} 
діяльність ЗМК на сучасному етапі в Україні. Сучасна інфраструктура ЗМІ 
Україні. Тенденції розвитку української друкованої преси на сучасному етапі 
Українська преса 1905-1914 рр.

Розділ 11 Світовий інформаційний простір
У цей розділ включені питання з фахових та професійно-спрямовани 

дисциплін, які перевіряють знання студентів з історії зарубіжної журналістики 
від моменту її виникнення і до початку XX століття, а також рівень 
засвоєності знань із міжнародної журналістики. Це перш за все матеріа. і 
курсів, в яких викладались історичні аспекти становлення преси я 
громадського інституту («Історія зарубіжної журналістики»), («Істор 
виникнення преси»), а також питання з аспектів становлення сучасної світов 
системи ЗМК («Світові інформаційні та комунікаційні системи»).

Метою вивчення цих дисциплін є: висвітлення питань щодо сутност: 
передумов та особливостей формування ЗМІ в умовах транзитивного 
суспільства.

Предметом вивчення цих дисциплін є: європейські та американські ЗМІ 
в їх історичної парадигмі становлення та розвитку; особливості формування 
світових національних інформаційних та комунікаційних систем; розвиток т 
становлення світового інформаційного ринку.

Основні питання що виносяться у цей розділ:
"Європейський" та "американський' шляхи розвитку ЗМІ: історичні аспекти 
протистояння і взаємодія. "Масова" та "якісна" преса : історія протистояння і 
взаємовпливів. “Масова” та “елітарна’ журналістика 1880-1910 рр. XIX ст. 
Західній Європі та формування її аудиторії. Перші періодичні видані 
(друковані, рукописні): національна специфіка. Передумови виникнень 
журналістики в Західній Європі. Правове регулювання діяльності журналіст: 
у ХУІІ-ХІХ ст. у Західній Європі. Публіцистика Просвітництва в процесі 
становлення наукової комунікації. Соціальні функції преси під час революцій 
у Західній Європі XVI 1-ХV11 ї ст. „Персональний журналізм” в істор 
зарубіжної преси. „Тріумвірат центової преси” : американська специфік 
масової газети. Концепція „інформаційної преси” Е. де Жирардена. Жан 
фейлетону в західноєвропейській пресі XIX ст.: обставини виникнення, 
специфіка функціонування. Саморегулювання” у діяльності зарубіжних ЗМІ. 
Громадсько-політичний тижневик ноьин: процес формування типу видання 
Динаміка розвитку жанрової типології преси в історії ЗМІ. Дуальна система 
телемовлення: моделі і функції..



Критерії
Програма й порядок проведення фахових випробувань випускників 

бакалаврату ухвалюється Вченою радою факультету, де готуються фахівці і 
журналістики, на основі методичних рекомендацій Навчально-методичної 
комісії з журналістики при Міністерстві освіти і науки України.

Відповідно до рекомендацій науково-методичної Ради факультету (гір 
№ 4 від 28.11.15 р.) оцінювання тестів фахового випробування зі спеціальнос 
«Журналістика» проходить за таким порядком:

Студентові пропонуються тести, які включають у себе завдання з две 
розділів. Кількість тестових питань -  40.

30*2 + 5*4 + 5*4 = 100 балів

500 тестових завдань з однією правильною відповіддю
I розділ 250 завдань з однією правильною відповіддю
II розділ 250 завдань з однією правильною відповіддю

53 тестових завдань на встановлення відповідності
I розділ 28 завдань на встановлення відповідності
II розділ 25 завдань на встановлення відповідності

50 тестових завдань на встановлення послідовності
I розділ 25 завдань на встановлення послідовності
II розділ 25 завдань на встановлення послідовності

Таким чином за стовідсоткову відповідь на тестові завдання студент може 
отримати максимальну оцінку 100 балів.



3. К РИ ТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ї СТРУКТУРА БІЛЕТА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

фахсве вступне випробування 
при вступі на навчання за спеціальністю 061 журналістика 

для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, ступеня магістр

ІНСТРУКЦІЯ
1. На виконання екзаменаційних завдань відведено 120 хвилин.
2. Тест складається з теоретичного або практичного питання.

Структура білету та система оцінювання
Тестова частина (100 балів)

У. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Студентові пропонуються тести, які включають у себе завдання з двс 

розділів і оцінюються кожен тест у 2 бали, 0 балів, якщо вказано неправильну 
відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. Тестові 
завдання оцінюються у такій пропорції:
I розділ (Теорія і методика масової інформації. Історія української 

журналістики) -  20 балів/ 10 завдань
II розділ (Світовий інформаційний простір) -  40 балів/ 20 завдань 
Усього: 30*2= 60 балів

2. Завдання на встановлення відповідності.
Студентові пропонуються тести, які включають у себе завдання з дво 

розділів і оцінюються кожен тест у 4 бали. Тестові завдання оцінюються у 0,
2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічь 
пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповідності пари ас 
відповіді на завдання надано. Тестові завдання оцінюються у такій пропорції: 
і розділ (Теорія і методика масової інформації. Історія української

журналістики) - 8 балів/ 2 завдання
II розділ (Світовий інформаційний простір) - 12 балів/ 3 завдання 
Усього: 5*4= 20 балів

3. Завдання на встановлення правильної послідовності.
Студентові пропонуються тести, які включають у себе завдання з трьох 

розділів і оцінюються кожен тест у 4 бали: 1 бал за кожну правильна 
встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної 
відповідності або відповіді на завдання надано. Тестові завдання оцінюються 
такій пропорції:
I розділ (Теорія і методика масової інформації. Історія української 

журналістики) - 8 балів/ 2 завдання
II розділ (Світовий інформаційний простір) - 12 балів/ 3 завдання 
Усього: 5*4= 20 балів



30*2 + 5*4 + 5*4 =100 балів
Зміст та тематика тестових завдань пов’язані зі змістом робочих 

навчальних програм з відповідних дисциплін.
Правильна відповідь на тестове питання з вибором однієї правильні 

відповіді оцінюється в 2 бала, завдання на встановлення відповіднос 
оцінюється в 4 бала завдання на встановлення правильної послідовнос 
оцінюється в 4 бала., якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більїі 
однієї відповіді, або відповіді не надано завдання оцінюється в 0 балів.

3. Тестові завдання в мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ відповідь.
4. Кількість тестових питань-4 0 .
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