


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступне  фахове  випробування  за   спеціальністю  «Журналістика»  –  професійно

зорієнтоване  випробування  абітурієнта,  під  час  якого вступник  демонструє  знання  та

навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху. Вступне

випробування передбачає перевірку базового рівня теоретичної підготовки та знань про

систему ЗМІ.
Вступники повинні володіти базовими знаннями з навчальних дисциплін І навчального

курсу, а саме «Вступ до спеціальності», «Теорія журналістики», «Журналістський фах».

На  основі  вищезазначених  дисциплін  складено  тестові  завдання  для  вступного

випробування.
Мета  програми:  визначити  єдині  вимоги  до  фахового  вступного  випробування:

допомогти  студентам  у  систематизації  та  повторенні  найважливіших  аспектів  з

опрацьованого матеріалу.
Стрижнем усього журналістського циклу є цілісність журналістикознавчих наук. Тому

на вступному фаховому випробуванні передусім слід виявити як теоретичні знання, так і

практичні навички. 
Тестові  завдання до вступного фахового випробування охоплюють матеріал фахової

підготовки і відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики. Зміст матеріалу, який

підготовлено до  вступного фахового випробування,  спрямовано  на  виявлення  творчих

можливостей  майбутніх  фахівців,  їхньої  здатності  вирішувати  ті  ситуації,  які  можуть

виникнути  у  майбутній  журналістській  діяльності.  Фахове  випробування  вступників

сприяє виявленню здібностей у майбутніх фахівців  у  галузі  журналістики.



І. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступ до спеціальності

Журналістика як діяльність

Журналістика  як  наука  і  предмет  вивчення.  Журналістика  як  суспільно-політична

діяльність. 

Журналістика як система

Журналістика у системі соціальних інститутів. Журналістика як система ЗМІ.

Журналістика як галузь

Журналістика  як  галузь  масово-інформаційної  діяльності.  Журналістика  як  галузь

творчої діяльності. Журналістика у законодавчому аспекті та свобода слова журналіста.

Теорія журналістики

Предмет, структура і завдання курсу «Теорія журналістики»
Основи  журналістики  як  науки  і  сфери  діяльності.  Журналістська  професія  в

сучасному  суспільстві.  Специфіка  журналістської  професії.  Джерела  становлення

майбутнього  фахівця-журналіста.  Журналістика  як  предмет  вивчення.  Характеристика

дисциплін  журналістського  циклу.  Культура  розумової  праці  у  процесі  вивчення

журналістики. Журналістська освіта у світі та в Україні. Основні напрями професійної

діяльності журналіста.
Журналістська освіта. Педагогіка журналістики. 
Журналістика як предмет вивчення. Характеристика дисциплін журналістського циклу.

Культура розумової праці у процесі вивчення журналістики. Журналістська освіта у світі

та в Україні. Основні напрями професійної діяльності журналіста.
Виникнення і розвиток журналістики. Моделі журналістики.
Причини  та  умови  виникнення  журналістської  діяльності.  Основні  історичні  етапи

розвитку  журналістики.  Протожурналістські  явища.  Типи  знакової  інформації  та

специфіка  обміну  нею.  Зародження  інформаційних  процесів.  Характерні  риси

протожурналістських  явищ  періоду  виникнення  державності.  Особливості  розвитку

української та світової журналістики . Чотири теорії преси.
Функції журналістики
Поняття  функції  стосовно  журналістики.  Загальна  характеристика  функцій

журналістики  Ідеологічні  функції.  Культурно-освітні,  рекламно-довідкові,  рекреативні

функції. Безпосередньо організаторські функції. Функції журналістики як система. Їхня

взаємодія
Соціальна позиція журналіста



Формування соціальної позиції.  Соціальна позиція та система принципів діяльності.

Система  принципів  журналістики.  Проблема  принциповості  журналіста.  Принципи

журналістської  діяльності  й  принциповість  журналіста.  Принципи  об'єктивності,

правдивості  й  відстороненості  в  діяльності  журналіста.  Принципи  актуальності  й

масовості  (правило  інтегрального  інтересу).  Принцип  гуманізму  в  діяльності  ЗМІ.

Патріотизм та інтернаціональність у ЗМІ. Проблема обстоювання демократичних свобод

і принципів у сучасній українській журналістиці.
Дієвість та ефективність журналістської діяльності
Результативність  журналістики  та  її  форми.  Дієвість  журналістики  та  шляхи  її

підвищення. Проблема ефективності як результат контактів з аудиторією.
Журналіст як суб'єкт діяльності ЗМІ
Фахові  якості  журналіста.  Громадянська  відповідальність  журналіста.  Правове

становище  журналіста.  Психологічно-особистісні  якості  журналіста-професіонала.

Критерії  психологічного портрета  журналіста  і  нюанси  професії.  Співвідношення рис

характеру  і  оптимальний  вибір  журналістської  спеціалізації.  Професійні  якості

журналіста. Специфічні вимоги професії та їх залежність від спеціалізації журналіста.
Журналістика як творчість
Види  журналістської  діяльності  та  формування  інформаційної  політики.  Форми

реалізації інформаційної політики. Типи та методологічні основи творчості. Психологічні

основи  і  регулятиви  творчої  діяльності.  Основні  форми  суспільної  реалізації  творчої

діяльності  людини.  Специфіка  творчої  діяльності  журналіста.  Співвідношення  понять

«творчість» і «майстерність» у діяльності журналіста. Основні види і специфіка творчої

діяльності журналіста-практика. Наукова творчість в журналістиці, її специфіка.
Юридичні засади журналістської діяльності.
Міжнародні  правові  документи в  галузі  регламентації  прав і  свобод журналістської

діяльності. Законодавство України, що регламентує діяльність ЗМІ. Закон України «Про

інформацію».  Закон України «Про телебачення і  радіомовлення».  Закон України «Про

державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». Закон

України  «Про  порядок  висвітлення  діяльності  органів  державної  влади  та  органів

місцевого самоврядування в Україні  засобами масової  інформації».  Авторське право в

журналістиці. Закон України «Про авторське право і суміжні права». Журналіст у суді.

Основні  причини  і  можливості  для  подання  позову  на  журналіста.  Соціальна  та

юридична відповідальність журналіста і ЗМІ.
Журналістика та проблема інформаційної безпеки



Поняття  інформаційних  воєн.  Концепція  інформаційної  безпеки  України  і  стан  її

виконання. Проблема інформаційної безпеки у світі. Інформаційний тероризм. Поняття

«інформаційна  боротьба»  та  «інформаційна  війна»  як  показники  ролі  ЗМІ  в  житті

світового суспільства. Медіаобраз України в світовому інформаційному полі.
Журналістський фах

Свобода слова – свобода журналіста
 Комунікація  і  суспільство.  Свобода слова як  основний принцип діяльності  ЗМІ.  Її

правовий зміст. Журналістика і державна ідеологія. Професійні стандарти журналістської

діяльності. Друковане видання. Етапи і методи роботи.
Організація роботи журналіста
Організаційні  моменти  роботи  журналіста.  Журналістський  матеріал:  задум,  тема,

реалізація. Журналіст  як  дійова  особа.  Адресність  журналістського матеріалу. Газетні

жанри як комунікативні форми журналістики.
Газетно-журнальне виробництво. Інформаційні жанри
Інформаційні  жанри.  Специфіка  розвитку. Замітка. Інформаційний  звіт. Репортаж.

Репортерська діяльність у пресі. Інформаційне інтерв’ю. Інформаційна кореспонденція.

Інформаційний звіт. Некролог.
Аналітичні методи і жанри
Журналістські  аналітичні  методи.  Аналітичні  жанри  в  газеті.  Аналіз  як  метод.

Кореспонденція.  Висвітлення  соціальних  питань,  а  також  таких  тем,  як  медицина  й

освіта.  Аналітичний  коментар  як  метод і  самостійний  жанр.  Практика  коментування.

Аналітичне  інтерв’ю:  методика  збору  й  організації  інформації.  Аналітичне  інтерв’ю:

логіка, аргументація, внутрішня драматургія. Стаття.
Полемічна стаття.  Проблемна стаття.  Огляд.  Лист. Огляд преси.  Огляд міжнародної

інформації. Іронічний  політичний  огляд:  методи  й  засоби.  Критика  і  журналістика:

спільне та відмінне. Літературна критика: функції, форми, методи. Театральна критика.

Рецензія. Театральна рецензія. Журналістське розслідування. Висвітлення політичної та

економічної тем. Рейтинг.

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Екзаменаційне завдання містить 30 тестових питань, що охоплюють всі теми, наведені

в  тематичному  змісті  цієї  програми.  Кожне  тестове  питання  оцінюється  у  3,33  бали.
Таким чином, правильна відповідь на 30 запитань оцінюється у 100 балів:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,3 6,7 10 13,3 16,7 20 23,3 26,6 30 33,3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

36,6 40 43,3 46,6 50 53,3 56,6 60 63,3 66,6



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

70 73,3 76,6 79,9 83,3 86,6 90 93 96,6 100

Набрані бали включаються до загального вступного рейтингу студента.
Користуватися додатковою літературою під час написання вступного випробування не

дозволяється.
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