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ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для вступу на 2 КУРС навчання спеціальності  

«061 Журналістика» 

ВАРІАНТ №***** 
1. Що таке репродуктивна форма діяльності? 

А) встановлення подібностей між різними фактами, подіями, явищами 

Б) це уявлення про вже існуючі об’єкти дійсності, створені попередниками 

В) це слово відображає особливості різних творчих методів і літературних напрямків, 

або особливостей творчості одного автора чи окремого твору 

Г) тлумачення загальних положень конкретними фактами. 

2. Народження теми це: 

А) достовірне відображення фрагмента реальності, що володіє соціальною 

репрезентативністю 

Б) означає, як відомо, дійсну подію, те, що реально відбулося           

В) джерело інформації, об'єкт пізнання.              

Г) це процес глибокого осмислення, що трансформує задум у тему 

3. Особливим різновидом фактів є: 

А) свідчення        

Б) приклад         

В) матеріал          

Г) статистика 

4. Жанри в журналістиці це: 

А) прийоми журналістської творчості  

Б) стійкі форми або типи журналістських творів, об'єднаних схожими змістовними та 

формальними ознаками.            

В) способ пізнання дійсності.                  

Г) розташування та зв'язок частин у творі 

5. До якого загального методу входить метод спостереження? 

А) Журналістський  

Б) Візуальний, або графічний 

В) Експериментально-ігровий 

Г) Емпіричний 

6. Який пункт НЕ входить до традиційних методів аналізу документів? 

А) Біографічний 

Б) Вербальний 

В) Історичний 

Г) Літературний 

7. До якої групи належить жанр «розслідування»? 

А) Художньо-публіцистична 

Б) Аналітична 

В) Квазіжанри 

Г) Інформаційна 
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8. Про яке правило наближення йде мова: чим далі від місця, де живе людина, 

відбувається подія, тим менше шансів, що новина видаватиметься цікавою? 

А) правило хронологічного наближення 

Б) правило емоційного наближення 

В) правило географічного наближення 

Г) правило наближення за специфічними інтересами 

9. Хто або що розробив відповідну систему координат, тобто схему, відповідно до 

якої діють наведені шість правил наближення інтересів? 

А) Міжнародна федерація журналістів 

Б) Паризький Центр підготовки й удосконалення журналістів 

В) Тертичний Олександр Олексійович 

Г) Українська організація журналістів 

10. Що НЕ повинен робити журналіст при використанні даного методу? 

А) бувати в бібліотеках 

Б) поглиблювати свої знання з певної галузі життя (про яку пише) 

В) надавати перевагу результатам різних опитувань 

Г) ознайомлюватися з новинками літератури й періодики 

11. Якого експерименту в журналістиці не має? 

А) "журналіст в ролі ... (клієнта, покупця, пасажира, відвідувача, хворого тощо)" 

Б) "експеримент на співрозмовнику"; 

В) "впровадження" (приховування факту приналежності до мас-медіа); 

Г) "зміна професії" (виконання тих чи інших професійних обов'язків); 

12. Якого правила наближення інтересів з перерахованих нижче НЕ існує? 

А) Правило хронологічного наближення 

Б) Правило географічного наближення 

В) Правило наближення за принципом рідкісності 

Г) Правило наближення за принципом відбору 

13. Вкажіть правильну послідовність спостереження? 

А) Встановлення об’єкта спостереження; Проведення спостереження; Підготовка 

технічних документів і обладнання; Запис результатів. 

Б) Встановлення об’єкта спостереження; Підготовка технічних документів і 

обладнання; Проведення спостереження; Запис результатів. 

В) Підготовка технічних документів і обладнання; Проведення спостереження; 

Встановлення об’єкта спостереження; Запис результатів. (так як варіанти великі за 

обсягом, їх 3, а не 4). 

Г) Проведення спостереження; Встановлення об’єкта спостереження; Запис результатів. 

(так як варіанти великі за обсягом, їх 3, а не 4). Підготовка технічних документів і 

обладнання; 

14. Репортаж – це 
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А) це жанр публіцистики, що представляє собою розгорнуте повідомлення, що 

відображає поступальний розвиток реального події з граничною наочністю, що 

породжує «ефект присутності». 

Б) це повідомлення що стосується подій за участю основних лідерів, значущих питань 

або фактів, що виходять за рамки буденності. 

В) це офіційна розповідь про минулу  подію, в першу чергу про подію протокольного, 

кабінетного характеру 

Г) це коротке письмове повідомлення про що-небудь вивчене, помічене 

15. Правильне твердження про істотний жанровий фактор репортажу  наявне в 

рядку? 

А) У репортажі повинні бути викладені основні теми, положення та ідеї доповідей, 

промов, виступів осіб, які беруть участь в обговоренні 

Б) В основ репортажуі лежить максимально повний розповідь про конкретний 

окремому подію, особисто спостерігається автором 

В)  Репортаж обмежується розповіддю лише однієї події 

Г) Основна увага у репортажі приділяється учасникам події, їх виступах, 

висловлюваннях, вчинках, мотивації поведінки 

16. Характеристика прямих лідів (назвіть правильне твердження): 

А) У прямому ліді повідомляються всі деталі ситуації, зазвичай використовується при 

написанні репортажів. 

Б) більшість таких лідів у журналах. Їх перевага - можливість відразу ж викласти подію 

і дати їй оцінку. 

В) повідомляються найважливіші аспекти події. Цей тип уведення зазвичай 

використовують при написанні новинних заміток. 

Г) велика кількість таких лідів в газетах, використовується при написанні статей. 

17. Правильним твердженням є: 

А) Спостереження – це метод збору первинної соціологічної інформації шляхом прямої 

та безпосередньої реєстрації дослідником подій та умов, у яких вони мають місце. 

Б) Спостереження – це метод збору первинної вербальної інформації заснований на 

соціально-психологічній взаємодії між дослідником і опитуваним 

В) Спостереження – це метод одержання необхідної інформації шляхом безпосередньої 

цілеспрямованої бесіди інтерв'юера з респондентом. 

Г) Спостереження – це метод отримання інформації шляхом письмових відповідей 

респондентів на систему стандартизованих запитань попередньо підготовлених бланків. 

18. Які навички повинні бути в журналіста для використання методу прихованого 

спостереження? 

А) Чесні очі 

Б) Вміння знаходити спільну мову будь з ким 

В) Вміння вжитися в роль своєї «маски» 

Г) Необхідно вміти брехати. 
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19. Який вид звіту відтворює подію в хронологічному порядку?  

А) Прямий  інфорційний  

Б) Тематичний  

В) Постановочний  

Г) Аналітичний 

20. Що НЕ входить до підготовки опитування? 

А) Обробка персональних даних учасників опитування 

Б) Реєстрація 

В) Обробка поведінки 

Г) Введення обмежень (вікові рамки, професія) 

21. Суспільно вагома інформація зазвичай є: 

А) Позитивною. 

Б) Негативною. 

В) Суперечливою. 

Г) Різною за характером. 

22. За кількістю учасників комунікацію поділяють на 

А) внутрішню, міжособистісну, комунікацію в малих групах, публічну комунікацію, 

організаційну та масову  

 В) зовнішню, особистісну, в широких групах, вільну комунікацію та велику 

комунікацію  

 Б) вільну комунікацію, публічну комунікація, комунікацію в групах 

 Г) усі варіанти правильні. 

23. Що таке масова комунікація? 

А) процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних 

технічних засобів – мас-медії 

Б) процес передачі інформації за допомогою спеціальних технічних засобів - телефону  

В) процес передачі інформації за допомогою спеціальних технічних засобів – інтернету  

Г) процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних 

технічних засобів – спілкування з людьми. 

24. Які рівні є в змістовному вигляді творчої діяльності? 

А) репродуктивний і продуктивний ; 

Б) продуктивний і непродуктивний ; 

В) практичний і духовний ;  

Г) духовний і репродуктивний . 

25. Ініціативне спілкування - це: 

А) спілкування з ініціативи співрозмовника 

Б) спілкування з ініціативи третьої особи 

В) спілкування з власної ініціативи людини 

Г) спілкування з ініціативи зовнішніх чинників та потреб 

26. Що з перерахованого не належить до комунікативних бар’єрів? 
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А) логічні бар’єри 

Б) соціальні бар’єри 

В) культурні бар’єри  

Г) фізіологічні бар’єри 

27. Метод «маски» дає можливість журналісту: 

А) Відчути на собі всі емоції. 

Б) Спробувати себе в новій ролі. 

В) Прожити інше життя. 

Г) Зібрати інформацію зсередини, уникнути перекручень. 

28. Що лежить в основі методу опитування? 

А) Спостереження за учасниками опитування 

Б) Система запитань 

В) Вивчення документів, їх обробка та аналіз 

Г) Експеримент, перевтілення 

29. Визначення : “Це жанр, який дає змогу пізнати людину не лише через бесіду, а 

й через поведінку персонажа в певних життєвих ситуаціях.” підходить для 

терміну: 

А) портрет; 

Б) репортаж; 

В) інтерв'ю; 

Г) стаття 

30. Якого виду репортажу НЕ існує: 

А) Подієвого; 

Б) Тематичного; 

В) Скупченого; 

Г) Постановочного. 

 


