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ВСТУП

Фахове випробування (у формі тестів) є комплексним іспитом в межах 
галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки бакалаврів у галузі 
знань 06 «Журналістика».

Вступний іспит за фахом у формі тестового випробування для абітурієнтів 
освітнього ступеня «бакалавр» проводиться за розкладом приймальної комісії. 
До вступного іспиту допускаються абітурієнти, що подали заяву та інші 
необхідні для вступу документи до приймальної комісії.

Вступний іспит для абітурієнтів розрахований для всіх охочих навчитися 
працювати з медіа-технологіями та досліджувати їх, проводиться у тестовій 
формі.

Завдання фахового випробування складено з метою виявлення знань, 
вмінь, компетентностей, якими володіє бакалавр (табл. 1).

Таблиця 1
Основні компетентності, якими повинен володіти бакалавр для вступу за 

напрямом підготовки «Медіа-комунікації»

Вид
компетентності

Професійні компетентності

1 2
Загально-
професійні:

використовувати термінологію з медіа у професійній 
діяльності
вміти орієнтуватися в медіасфері

володіти базовими компетентностями з менеджменту та 
маркетингу
користуватися нормативно-правовим актами і науковою 
літературою з медіакомунікацій
володіти навичками самостійного набуття знань щодо 
медіакомунікацій
знати основи права в сфері медіа, реклами, 
інтелектуальної власності
володіти початковими навичками щодо створення медіа- 
продуктів та використання сучасних інформаційно- 
комунікативних технологій (текст, фото, відео, аудіо, 
графіка)
комунікативні навички та ініціативність

Спеціалізовано володіти методами об’єктивної оцінки та аналізу 
соціально-гуманітарних процесів

професійні володіти загальнонауковою методологією та логікою 
процесу пізнання



Закінчення табл. 1
1 2

застосовувати креативне мислення та творчий підхід до 
вирішення нових проблем і ситуацій
здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію, 
узагальнення інформації
аналізувати результати соціологічних та маркетингових 
досліджень
виявляти джерела інформації, здійснювати їх аналіз для 
забезпечення надійності та достовірності інформації
вміти презентувати власні розробки та ідеї

ТЕМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Понятійний апарат: ЗМІ, медіа, журналістика, медіакомунікації, 
медіапродукт, бізнес-комунікації, соціальні комунікації, реклама, РР, 
інформаційна кампанія

2. Мова медійного дискурсу
3. Медіаграмотність як чинник інформаційної безпеки
4. Журналістика без мови ворожнечі
5. Опис і групування фактів та явищ у тексті
6. Види масмедійного дискурсу: публіцистичний дискурс, рекламний 

дискурс, РР-дискурс
7. Заголовок у журналістських матеріалах
8. Дотримання журналістських стандартів
9. Журналістська етика
10.Свобода слова як основа журналістської діяльності.
11 .Журналістика як соціальний інститут 
12.Інформатизація сучасних суспільних відносин
13.Збір, аналіз та верифікація інформації
14.Бізнес-комунікації: основа успішної взаємодії
15.Розробка, просування, аналіз характеристик медіапродукту: аудіо, 

відео, графіка, текст, фото
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