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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фахове вступне випробування за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітня 
програма «Журналістика») передбачено Правилами прийому до Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» в 2019 р. для тих абітурієнтів, які вступають 
на навчання для здобуття ступеня магістра.

Фахове вступне випробування за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітня 
програма «Журналістика») передбачає перевірку базового рівня знань абітурієнта про 
ЗМІ та основні журналістські жанри, володіння сучасною професійною термінологією, 
вміння працювати з інформацією, чітко і грамотно викладати свої думки, орієнтуватися в 
новинному просторі країни та світу. Фахове вступне випробовування має засвідчити 
належний рівень володіння абітурієнтом українською та англійською мовами, 
необхідний у подальшій професійній діяльності.

Фахове вступне випробування за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітня 
програма «Журналістика») складається з двох частин: 1) тестування; 2) презентація 
абітурієнтом його творчого доробку.

1. ТЕСТУВАННЯ

Кількість тестових завдань -  5. 
Кількість варіантів тестових завдань -  3. 

Зразки тестових завдань:

Завдання 1. Придумайте 5-6 теґів для нижче наведеного тексту.
Час виконання -  10 хвилин. Максимальна оцінка -  8 балів.

ЦВК пояснила, чому замовила на вибори 60 мільйонів бюлетенів

Джерело: Радіо Свобода

Центральна виборча комісія України замовила на президентські вибори 60 мільйонів 
бюлетенів з розрахунком на другий тур. ЦВК оприлюднила свою заяву у відповідь на 
«інформаційний напад щодо закупівель виборчих бюлетенів».

У ЦВК зазначили, що потенційна кількість бюлетенів складається з очікуваної кількості 
виборців (30 028 913) та резервної кількості бюлетенів (150 145). Крім того, 742 бюлетені 
планують надрукувати, щоб досягти кратності «згідно з технічними можливостями 
поліграфічного комбінату «Україна». Таким чином, на два тури планують надрукувати 60 
359 600 бюлетенів.

Оскільки дані Державного реєстру виборців оновлюються, кількість бюлетенів може 
змінитися.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
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Завдання 4. Ви підготували журналістське розслідування про тендерні махінації з 
системою Рго2огго, до яких має відношення заступник Голови облдержадміністрації. 
Напишіть коротко, яким чином Ви будете використовувати соціальні мережі (і які) для 
просування свого матеріалу. 5-6речень.
Час виконання -  20 хвилин. Максимальна оцінка -  8 балів.

2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ

Абітурієнти магістерської освітньо-наукової програми «Журналістика» мають 
подати до Приймальної комісії НаУКМА разом із заявою про вступ та документами свій 
творчий доробок (п. 9 Розділу 5 Правил прийому до Національного університету «Києво- 
Могилянська академія у 2019 році).

Творчий доробок абітурієнта -  це його власні індивідуальні роботи, що мають 
безпосереднє відношення до журналістики і були оприлюднені (з чіткими вихідними 
даними того медіа, для якого їх було виконано) через засоби масової комунікації (газети, 
журнали, інтернет, радіо, телебачення), а також фотографії та відеороботи, що були 
підготовлені абітурієнтом, але раніше не публікувалися і не демонструвалися. Художні 
друковані чи аудіовізуальні твори до розгляду не приймаються.

Презентація творчого доробку абітурієнта, як складова фахового вступного 
випробування, передбачає представлення ним своїх творчих робіт членам фахової 
атестаційної комісії. Під час презентації творчого доробку вступник має 
продемонструвати свої знання та вміння на належному професійному рівні, засвідчити 
наявність журналістських здібностей та зацікавлень, а також належних мовних 
компетентностей, здатність грамотно і логічно викладати думки, аналізувати й оцінювати 
інформацію, дотримуватися вимог створення відеоматеріалів (якщо вступник презентує 
відеороботи). Фотоматеріали вступника мають нести інформаційне навантаження та 
відповідати стандартам композиції та естетики.

II. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

Підручники, посібники

1. Вайшенберг 3. Новинна журналістика : навч. посіб. -  К. : АУП, 2004. -  262 с.
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других. -  К. : Брайт-Букс, 2017. -  240 с.
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III. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання результатів фахового вступного випробування за спеціальністю 061 
«Журналістика» (освітня програма «Журналістика») здійснюється за 200-бальною 
шкалою.

Результати фахового вступного випробування за спеціальністю 061 
«Журналістика» (освітньо-наукова програма «Журналістика») визначаються як сума 
балів, набраних абітурієнтом за виконання тестових завдань (максимум -  100 балів) та 
презентацію творчого доробку (максимум -  100 балів).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Завдання 1. Придумайте 5-6 теґів для нижче наведеного тексту. 
Максимальна оцінка -  16 балів

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Вміння виділяти ключові 
слова у тексті

Високий 16
Добрий 12
Середній 8
Низький 4
Дуже низький 0

Завдання 2. Із запропонованих матеріалів англійською мовою вам потрібно написати 
коротку повинну замітку українською мовою (800 знаків). Наявність заголовку є 
обов ’язковою.
Максимальна оцінка -  28 балів.

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Уміння грамотно та 
логічно викладати думки 
українською мовою

Високий 12
Добрий 10
Середній 6
Низький 2
Дуже низький 0

Розуміння змісту 
англомовного тексту

Високий 12
Добрий 10
Середній 6
Низький 2
Дуже низький 0

Заголовок Високий 4
Низький 2
Дуже низький 0

Завдання 3. Користуючись лише наданими матеріалами, зробіть повинну статтю для 
інтернет-сайту англійською мовою. Обов’язково додайте заголовок та наприкінці
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зазначте, які гіперпосилання (сайти), могли би супроводжувати цей текст, аби іноземна 
аудиторія, якщо зацікавиться темою, мала змогу дізнатися більше.
Максимальна оцінка -  28 балів.

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Уміння грамотно та 
логічно викладати думки 
англійською мовою

Високий 12
Добрий 10
Середній 6
Низький 2
Дуже низький 0

Розуміння теми та 
інформаційного контексту 
(гіперпосилання)

Високий 12
Добрий 10
Середній 6
Низький 2
Дуже низький 0

Заголовок Високий 4
Низький 2
Дуже низький 0

Завдання 4. Ви підготували журналістське розслідування про те, як один із українських 
депутатів фінансово підтримує сайти, через які поширюється російська пропаганда. 
Напишіть коротко, яким чином Ви будете використовувати соціальні мережі (і які) для 
просування свого матеріалу (5-6 речень).
Максимальна оцінка -  16 балів.

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Оригінальність
(ексклюзивність)
пропозиції

Високий 8
Добрий 6
Середній 4
Низький 2
Дуже низький 0

Розуміння використання 
соціальних мереж у 
журналістській роботі

Високий 8
Добрий 6
Середній 4
Низький 2
Дуже низький 0

Завдання 5. Придумайте для нижченаведеного інтерв ’ю два заголовки -  один для версії в 
щоденній газеті, інший -  для інтернет-видання.
Максимальна оцінка -  12 балів.

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Інформаційна цінність 
заголовку

Високий 6
Середній 4
Низький 2
Дуже низький 0

Оригінальність (естетична 
цінність) заголовку

Високий 6
Середній 4
Низький 2
Дуже низький 0

5



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів

ТЕКСТОВІ МА ТЕРІАЛИ

Уміння грамотно 
викладати думки

Високий зо
Добрий 24
Середній 16
Низький 10
Дуже низький 0

Уміння логічно викладати 
думки

Високий 30
Добрий 24
Середній 16
Низький 10
Дуже низький 0

Уміння аналізувати та 
оцінювати інформацію

Високий 20
Добрий 14
Середній 10
Низький 4
Дуже низький 0

Професійне володіння 
українською мовою при 
написанні тексту

Високий 20
Добрий 14
Середній 10
Низький 4
Дуже низький 0

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ

Інформаційне 
навантаження 
сюжету/документального 
фільму (зміст)

Високий 30
Добрий 24
Середній 16
Низький 10
Дуже низький 0

Естетика відео (якісний 
монтаж, звук)

Високий 30
Добрий 24
Середній 16
Низький 10
Дуже низький 0

Уміння аналізувати та 
оцінювати інформацію

Високий 20
Добрий 14
Середній 10
Низький 4
Дуже низький 0

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

Високий 20
Добрий 14
Середній 10
Низький 4
Дуже низький 0
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ФОТОМАТЕРІАЛИ

Інформаційна цінність 
фотозйомки

Високий 50
Добрий 40
Середній 30
Низький 20
Дуже низький 0

Естетика фото Високий 50
Добрий 40
Середній 30
Низький 20
Дуже низький 0

Абітурієнт вважається таким, що склав фахове вступне випробування за 
спеціальністю 061 «Журналістика» (освітня програма «Журналістика»), якщо його 
сумарний бал за виконання тестових завдань та презентацію творчого доробку становить 
не менше 100 балів.

У випадку, якщо сумарний бал становить 0 — 99 балів, абітурієнт вибуває з 
конкурсного відбору на спеціальність 061 «Журналістика» (освітня програма 
«Журналістика»).

Голова фахової атестаційної комісії В.С.Романюк


