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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Додаткове фахове вступне випробування за спеціальністю 061 «Журналістика» 
передбачено Правилами прийому до Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» в 2019 р. для тих абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня 
магістра на основі освітнього ступеня (або освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 
іншою спеціальністю.

Додаткове фахове вступне випробування за спеціальністю 061 «Журналістика» має 
за мету оцінку мотивації абітурієнта до вступу на навчання; з’ясування рівня його 
фахових компетенцій; комплексну перевірку знань абітурієнта та його розуміння змісту 
базових дисциплін спеціальності «Журналістика»; визначення його готовності до 
засвоєння фахових навчальних програм магістерського рівня.

Мінімальний для допуску до додаткового фахового вступного випробування за 
спеціальністю 061 «Журналістика» середній бал додатка до диплома для вступників, які 
здобули освітній ступінь бакалавра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за 
іншою спеціальністю, становить 60 балів.

Додаткове фахове вступне випробування за спеціальністю 061 «Журналістика» 
проводиться у формі співбесіди, що полягає в обговоренні з абітурієнтом його/її творчого 
доробку, до якого відносяться власні індивідуальні роботи, що мають безпосереднє 
відношення до журналістики, які були оприлюднені через засоби масової комунікації. 
Співбесіда проводиться у формі запитань-відповідей (не більше п’яти) щодо професійного 
доробку абітурієнта в галузі журналістики. Також абітурієнт має обрати один матеріал із 
творчого доробку та детально описати процес його створення, складнощі, які виникали, та 
шляхи їх подолання.

Тривалість співбесіди з кожним абітурієнтом -  до 20 хв.

II. ПІДГОТОВКА 
ДО ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Абітурієнт на співбесіді має репрезентувати свій творчий доробок, до якого мають 
входити індивідуальні роботи, які були оприлюднені в різних засобах масової комунікації 
(газети, журнали, інтернет, радіо, телебачення), а також фотографії та відеороботи, що 
були підготовлені абітурієнтом, але не були показані чи опубліковані. Крім відеоробіт та 
фотографій, усі інші види доробків мають бути оприлюдненими через медіа та мати чіткі 
вихідні дані того медіа, для якого ця робота була виконана. Художні друковані чи 
аудіовізуальні твори - не приймаються.

Творчий доробок повинен проілюструвати приймальній комісії журналістські 
здібності та зацікавлення абітурієнта, а також рівень володіння української мови 
вступника.
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IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Додаткове фахове вступне випробування має кваліфікаційний характер та 
оцінюється за шкалою: «склав/не склав».

У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає 
право брати участь у конкурсному відборі на спеціальність 061 «Журналістика».

Презентація творчого доробку оцінюється в балах.
Максимальний бал за виконане завдання -  50.
Відповідність сумарного балу за виконані завдання оцінці за шкалою «склав/не 

склав» зазначена у таблиці:

Сумарний бал за надані відповіді Оцінка за шкалою «склав/не склав»
25 —50 Склав
0 —25 Не склав

Критерії оцінювання творчого доробку зазначені у наступній таблиці:

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Текстові матеріали

Уміння грамотно 
викладати думки

Високий 15
Добрий 12
Середній 8
Низький 5
Дуже низький 0

Уміння логічно викладати 
думки

Високий 15
Добрий 12
Середній 8
Низький 5
Дуже низький 0

Уміння аналізувати та 
оцінювати інформацію

Високий 10
Добрий 7
Середній 5
Низький 2
Дуже низький 0

Професійне володіння 
українською мовою при 
написанні тексту

Високий 10
Добрий 7
Середній 5
Низький 2
Дуже низький 0

Відеоматеріали
Інформаційне 
навантаження 
сюжету/документального 
фільму (зміст)

Високий 15
Добрий 12
Середній 8
Низький 5
Дуже низький 0



Естетика відео (якісний 
монтаж, звук)

Високий 15
Добрий 12
Середній 8
Низький 5
Дуже низький 0

Уміння аналізувати та 
оцінювати інформацію

Високий 10
Добрий 7
Середній 5
Низький 2
Дуже низький 0

Вільне володіння 
українською мовою, 
вміння підібрати необхідні 
слова й вирази, правильна 
вимова

Високий 10
Добрий 7
Середній 5
Низький 2
Дуже низький 0

Фотоматеріали
Інформаційна цінність 
фотозйомки

Високий 25
Добрий 20
Середній 15
Низький 10
Дуже низький 0

Естетика фото Високий 25
Добрий 20
Середній 15
Низький 10
Дуже низький 0

Опис процесу створення журналістського матеріалу
Розуміння процесу 
створення журналістських 
матеріалів

Високий 7
Добрий 5
Середній 3
Низький 2
Дуже низький 0

Ознайомлення з 
професійною 
термінологією, 
специфікою роботи 
журналіста

Високий 7
Добрий 5
Середній 3
Низький 2
Дуже низький 0
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