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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»
Професійні компетентності
Вид
компетентності
2
1
використовувати термінологію з медіа у професійній
Загальнодіяльності
професійні:
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 медіапродуктів та використання сучасних інформаційнокомунікативних технологій (текст, фото, відео, аудіо,
графіка)
комунікативні навички та ініціативність
Спеціалізовано володіти методами об’єктивної оцінки та аналізу
соціально-гуманітарних процесів
володіти загальнонауковою методологією та логікою
професійні
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
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Валерій Іванов. Основні теорії масової комунікації і журналістики:
Навчальний посібник / За науковою редакцією В. В. Різуна — К.: Центр Вільної
Преси,
2010.
—
258
с.
Режим
доступу:
ІіКрз^/зосіоІоду.кпи.иа/зііезЛМаиІШез/ІіЬгагу/еІореп/іеогііі т а з котипікасіі.р
Голуб О., Веснянка О. Медіа без упереджень: слова мають значення.

Рада Європи, 2018. 34 с. Режим доступу: вШзз://гт.сое.іпІ/тапиаІ-їог-ууеЬрсҤ/16809с9920
Журналістська етика: Посібник для підготовки до державного іспиту
[Текст] / Авт. кол. - За ред. В.П. Мостового та В.В. Різуна. - Київ, ТзОВ «ЗН
УА», 2014. - 224 с. Режим доступу: ЬНрз://сиЦ.Іу/6НЮ5аІі
Кецмур Вожена. Специфіка журналістського розслідування у друкованих
ЗМІ. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2016. Випуск 41. С.
55-60 \/ізпук оїїїіе і_ у іу Ііпіуегзііу. Зегіез JоигпаПзт. Іззие 41. Р. 55-60. Режим
доступу:
Ніїр://пагІік.ІУІУ.иа/тесІіа/111сегj4/7373-14458-1-рЬ.рсҤ
Лютянська
Н.І.
Мас-медійний
дискурс:
типологічні
та
структурноорганізаційні особливості // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя.
Режим доступу: ННр^/пЬиу.аоу.иа/ЦJКЫ/Ыгjл 2014 2 28
Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В.
Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. — Київ: Центр вільної преси,
2012. — 352 с. Режим доступу: ^ійрз://уууууу.аир.сот.иа/ирІоасіз/тота.рсИ:
Наукові записки Інституту журналістики / науковий журнал. Режим
доступу: ІіНр^/уууууу.зсіепІіЛс-поіез.сот/
Сучасні медіакомунікації: прикладний аспект: Збірник матеріалів
інтернет-конференції / За заг. ред. С. В. Безчотнікової. - Маріуполь, 2017.
Режим доступу: ЬЇЇРзУ/сиії.Іу/іНгРШ
Фолькер Вольфф Журналістика газет і журналів / Видання 2-е,
перероблене / Пер. з нім. В. Климченко. Київ: Центр вільної преси, 2017. — 377
с.
Режим
доступу:
ґіНрз^/уууууу.аир.сот.иаЯоІкег-уоІїї-гІїигпаІізІіка-дагеІ-і-гМ/
Хміль-Чуприна В.В. Літературні ремінісценції у текстах ЗМК як засіб
популяризації читання. С оттипісаііопз апсі С оттипіса ііуе ТесЬпоІодіез. Вип.
18. 2018. Режим доступу: Ийр^/пЬиу.аоу.ца/ЦJКМ/ссjесИ 2019 19 14

Завідувачка кафедри

""

Катерина Яресько

