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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вступного випробування розрахована на осіб, які здобули 

освітній ступінь бакалавра (за спеціальністю 061 «Журналістика» та за іншою 

спеціальністю), освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста ( за спеціальністю 

061 «Журналістика» та за іншою спеціальністю), для здобуття освітнього 

ступеня магістра спеціальності 061 «Журналістика». Документ розроблено 

відповідно до навчальних програм нормативних фахових дисциплін: «Історія 

української журналістики», «Історія зарубіжної журналістики», «Міжнародна 

журналістика», «Основи журналістики», «Газетно-журнальне виробництво», 

«Радіовиробництво», «Інтернет-журналістика», «Практикум української мови у 

ЗМІ», «Медіаправо», «Теорія масової комунікації та інформації», 

«Комунікаційні технології» для проведення комплексного тестового 

випробування. 

Вступне випробування з журналістики покликане виявити знання, уміння 

і навички абітурієнтів з низки загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, а 

також визначити рівень опанування абітурієнтами матеріалу з історії, теорії і 

методології дослідження журналістики, перевірити навички практичного 

аналізу соціальних явищ і процесів.  

Програма вступного іспиту складається з чотирьох розділів: 

1. Історія української та зарубіжної журналістики. 

2. Основи журналістики. 

3. Журналістський фах. 

4. Масова комунікація та інформація. 

Абітурієнт повинен продемонструвати знання з таких навчальних 

дисциплін: 

1) «Історія української журналістики» 

2) «Історія зарубіжної журналістики» 

3) «Міжнародна журналістика» 

4) «Основи журналістики» 

5) «Газетно-журнальне виробництво» 



6) «Радіовиробництво» 

7) «Телевиробництво» 

8)  «Інтернет-журналістика» 

9) «Практикум української мови в ЗМІ» 

10) «Медіаправо» 

11) «Теорія масової комунікації та інформації» 

12) «Комунікаційні технології» 

 

Перший розділ охоплює проблематику історії української та зарубіжної 

журналістики і спрямований на виявлення рівня засвоєння основних періодів 

розвитку української журналістики та перевірку сформованості навичок аналізу 

провідних тенденцій світової журналістики. До розділу включено матеріал 

курсів «Історія української журналістики», «Історія зарубіжної журналістики», 

«Міжнародна журналістика». Це дає можливість у достатньому обсязі оцінити 

опанування студентами теоретичних відомостей про головні тенденції розвитку 

журналістики та діяльності журналістикознавчих шкіл як в Україні, так і за її 

межами. 

Другий розділ має на меті перевірку знань абітурієнтів з теорії і практики 

журналістики, забезпечення початкового наукового рівня знань студентів, 

формування основного уявлення щодо практичної діяльності в журналістиці.  

Особлива увага звертається на такі проблеми: журналістика як 

професійна діяльність; важливість врахування в практичній діяльності 

принципів та функцій журналістики; творчі засади в журналістиці; культура 

мовлення журналіста; результативність журналістики; права та обов'язки 

учасників масово-комунікаційного процесу відповідно до Законів України. У 

розділі представлений матеріал курсів «Основи журналістики», «Практикум 

української мови в ЗМІ», «Медіаправо». 

Третій розділ присвячений проблемам газетно-журнального 

виробництва, зокрема техніці й технології внутріредакційного та 

поліграфічного виробництва; напрямам, тенденціям, основним історичним 

етапам розвитку світового та українського радіомовлення, основним 



теоретичним положенням радіожурналістики; теорії та практиці журналістської 

діяльності на телебаченні; особливостям роботи в Інтернет-виданнях, 

професійній вправності у володінні жанрами веб-журналістики. До розділу 

включено матеріал курсів «Газетно-журнальне виробництво», 

«Радіовиробництво», «Телевиробництво», «Інтернет-журналістика». 

Четвертий розділ спрямований на з’ясування рівня оволодіння 

абітурієнтами теоретичних та практичних основ теорії масової комунікації та 

інформації. Провідною ланкою є вивчення практичних аспектів підготовки 

текстів засобів масової комунікації та інформації. Абітурієнти мають 

продемонструвати вміння застосовувати набуті теоретичні знання при 

вирішенні практичних завдань. У розділі представлений матеріал курсів 

«Теорія масової комунікації та інформації», «Комунікаційні технології». 

 

Розділ 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ 

ЖУРНАЛІСТИКИ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія української 

журналістики» є основні історичні етапи розвитку журналістики в Україні. 

Абітурієнт повинен знати: тематичне спрямування періодичних видань, 

найважливіші терміни, теоретичні поняття з курсу дисципліни; основні 

історичні етапи розвитку української національної журналістики; найсуттєвіші 

тенденції в діяльності українських періодичних видань; напрями розвитку 

української журналістики на різних територіях України; місце і роль визначних 

українських журналістів, літераторів, вчених в історії української 

журналістики; значення етапних публіцистичних виступів у газетах, журналах, 

альманахах; найважливіші принципи діяльності видань, які були 

визначальними у певні періоди розвитку української журналістики; спільні 

риси та характерні відмінності у веденні періодичних видань різних напрямів в 

українській журналістиці; результати впливів української журналістики на 

суспільні процеси в різні історичні періоди. 

Абітурієнт повинен вміти: аналізувати історичні факти, події, явища, 

пов’язані з українською журналістикою; застосовувати у практичній діяльності 



основні теоретичні положення та висновки дисципліни; визначати принципи та 

основні тематичні напрями періодичних видань, що діяли в українській 

журналістиці на різних етапах її історії; узагальнювати історичний досвід 

української журналістики, здобутий у конкретний період її діяльності; 

пов’язувати історичні знання шляхів та умов розвитку української 

журналістики з сучасними її проблемами; використовувати історичні факти, 

події, явища з досвіду української журналістики у студентській науковій 

діяльності; відбирати найсуттєвіше з вивченого, опрацьованого, дослідженого 

для своєї практичної діяльності в журналістиці; об’єктивно оцінювати нові 

принципи, наукові концепції, відкриття, що з’являються у сфері вивчення 

історії української журналістики. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія зарубіжної 

журналістики» є основні історичні етапи розвитку світової журналістики. 

Абітурієнт повинен знати: головні поняття та категорії масової 

інформації в їх історичному становленні, розвитку та сучасному значенні; 

основні віхи розвитку пражурналістики; причини появи перших періодичних 

видань; етапи становлення та розвитку журналістики у Франції, Англії, 

Німеччині, США, Росії; особливості світової журналістики ХVІІ – першої 

половини ХVІІІ століть. 

Абітурієнт повинен вміти: застосовувати історичні знання для створення 

сучасного журналістського тексту; послуговуватися під час написання 

сучасного інформаційного продукту прийомами поетики, виробленими 

світовою журналістикою впродовж своєї історії; аналізувати історико-

журналістські явища; використовувати аналіз історико-журналістських явищ з 

метою поліпшення власної практичної діяльності; мати первісні навички 

наукового підходу до історії журналістики.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна журналістика» 

є основні засади, тенденції, теорії міжнародної журналістики. 

Абітурієнт повинен знати: теоретичні принципи, практичне спрямування, 

найважливіші терміни, професійні положення, факти, технології; основні етапи 

та тенденції становлення та розвитку міжнародної журналістики; складові 



світового інформаційного процесу, його зародження, формування й 

утвердження; суть діяльності інформаційних агентів світу та забезпечення 

свободи руху інформації; можливості та інформаційні можливості радіо і 

телеефіру; принципи дотримання свободи слова друкованими періодичними 

виданнями; основні засади діяльності сучасних транснаціональних монополій 

та їх засобів масової інформації; найважливіші критерії висвітлення 

міжнародних подій у ЗМІ різних країн світу; способи реагування та впливів 

міжнародної журналістики на етнічні, військові, економічні конфлікти у світі; 

принципи діяльності інформаційного міжнародного бізнесу; суть і значення 

проблем інформаційної безпеки крізь призму діяльності міжнародної 

журналістики; впливи міжнародної журналістики на розвиток та вдосконалення 

українських засобів масової інформації. 

Абітурієнт повинен вміти: аналізувати факти, події, явища міжнародної 

журналістики; об’єктивно визначити пріоритети, напрями діяльності світових 

інформаційних систем; узагальнити досвід певних історичних етапів розвитку 

міжнародної журналістики; системно відстежувати тенденції, що виявляються в 

сучасній міжнародній журналістиці; користуватися результатами, висновками 

світових інформаційних агентств щодо подій, суспільних явищ у різних 

країнах; пов’язувати різноманітні факти з історії міжнародної журналістики, 

теоретичні знання про її розвиток із сучасними проблемами української 

журналістики; розкривати суть шляхів і напрямків діяльності друкованих та 

електронних засобів масової інформації в різних країнах світу; застосовувати 

знання про творчий досвід найяскравіших представників міжнародної 

журналістики; бачити перспективи розвитку міжнародної журналістики; 

осмислювати критерії висвітлення міжнародних подій у засобах масової 

інформації різних країн світу; аналізувати принципи дотримання свободи слова 

журналістами провідних інформаційних агентств, теле- та радіокомпаній 

Європи; розрізняти в міжнародній журналістиці об’єктивність і об’єктивізм, 

правдивість і правдоподібність. 



 

Розділ 2. ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи журналістики» є 

базові знання з теорії і практики журналістики. 

Абітурієнт повинен знати: тематику, термінологію, специфіку масової 

комунікації, зокрема засобів масової інформації, складові масової комунікації у 

державі, поняття інформаційного простору та інформаційної політики, 

документи, які регулюють свободу слова у світі й Україні, поняття національної 

ідеї у ЗМІ та державної ідеології, складові журналістської творчості і позиції 

журналіста, законодавчі акти України про пресу, правила поведінки журналіста 

в колективі, жанрову і тематичну спеціалізацію журналіста, тематичну 

рубрикацію газети; визначення понять: «науково-технічна революція», 

«інформація», «інформаційні технології», «біт», «байт», «кодування 

інформації», «формати даних». 

Абітурієнт повинен вміти: збирати і відбирати факти, осмислювати їх і 

логічно викладати за допомогою слова, використовувати у своїй журналістській 

діяльності принципи та методи створення текстів, самостійно створювати 

тексти різних жанрів, висловлювати власну авторську позицію, застосовувати 

законодавство в життєвих ситуаціях, керуватися відповідними етичними 

нормами і принципами журналістики, планувати свою роботу і дотримуватися 

правил поведінки у журналістському колективі, використовувати здобуті 

знання на практиці; орієнтуватися у професійному використанні сучасної 

інформаційної техніки, як стаціонарної, так і портативної, як індивідуальної, 

так і колективного використання; творчо ставитися до своєї трудової 

діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Практикум української 

мови в ЗМІ» є виражально-зображальні можливості сучасної української 

літературної мови. 

Абітурієнт повинен знати: функції фахової мови, мовленнєвий етикет, 

умови формування і функціонування літературної мови, становлення 



українського правопису і його сучасні проблеми, володіти орфоепічними, 

акцентуаційними, орфографічними, лексико-фразеологічними нормами. 

Абітурієнт повинен вміти: вільно послуговуватися синонімами, 

омонімами, антонімами, паронімами у мові ЗМІ, фразеологізмами у 

журналістських текстах; словотвірними, морфологічними нормами сучасної 

української літературної мови. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Медіаправо» є основні 

положення авторського права, викладені в міжнародних та вітчизняних 

правових документах.  

Абітурієнт повинен знати: українське та міжнародне законодавство у 

сфері Інтернет-медіа; права та обов'язки учасників масово-комунікаційного 

процесу відповідно до Законів України, етичних кодексів творчих спілок, 

редакційних статутів та умов авторських та трудових договорів; юридичну 

практику із порушення автором, редактором, видавцем прав інших осіб; 

юридичну практику щодо порушення прав автора, редактора, журналіста. 

Абітурієнт повинен вміти: уникати порушень права Інтернет-журналіста 

у процесі майбутньої діяльності; захищати свої права; чітко розрізняти плагіат, 

компіляцію, а також володіти технічними засобами їх виявлення та уникнення; 

навчитися складати видавничі договори на літературні твори, твори 

образотворчого мистецтва та музичні твори. 

 

Розділ 3. ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ФАХ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Газетно-журнальне 

виробництво» є основні факти, техніки й технології внутріредакційного та 

поліграфічного виробництва. 

Абітурієнт повинен знати: суть газетно-журнального виробництва та його 

особливості, найважливіші терміни, теоретичні поняття; основні професійні 

положення та їх значення у виробничих процесах, пов’язаних з випуском у світ 

газетно-журнальної продукції; найсуттєвіші принципи взаємодії редакції газети 

(журналу) з поліграфічним підприємством; сучасні засади організації 

внутріредакційних виробничих процесів; шляхи вдосконалення додрукарської 



підготовки газетно-журнального видання; принципи та завдання художньо-

технічного оформлення газети (журналу); розмірні елементи сучасної газети, 

журналу; найважливіші властивості композиції періодичного видання; види 

подачі текстових матеріалів та їхнє оформлення в газеті і журналі; форми і 

методи верстання газети і журналу; способи використання на сторінках 

періодичного видання ілюстративних матеріалів; принципи макетування 

газетного та журнального номера. 

Абітурієнт повинен вміти: обирати своє місце у виробничих 

внутріредакційних процесах; застосовувати у практичній журналістській 

діяльності теоретичні положення, висновки, практичні навички, отримані в 

результаті вивчення курсу; добре орієнтуватися в основних напрямках, 

принципах, методах сучасного газетно-журнального виробництва; визначити 

найважливіші завдання та функції оформлення газетного (журнального) 

видання; розробити модель конкретного періодичного видання; користуватися 

у практичній діяльності розмірними елементами газети й журналу; 

застосовувати основні принципи верстки газети (журналу); подати свої 

пропозиції щодо наповнення періодичного видання ілюстративним матеріалом; 

виявити свої знання в макетуванні, художньо-технічному оформлені номера, 

газети, журналу; оформити видавничу специфікацію на випуск періодичного 

видання; працювати над редакторською підготовкою до друку текстових 

матеріалів; забезпечити високий рівень внутріредакційного виробничого 

процесу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Радіовиробництво» є 

історичний досвід вітчизняного і світового радіомовлення, аналіз сучасної 

ситуації, системне вивчення теоретичних питань (жанрологія, виражальні 

засоби, форматування радіостанцій, аудиторія тощо). 

Абітурієнт повинен знати: роль і місце радіомовлення в системі ЗМІ та 

сучасному суспільстві; структуру, призначення, особливості функціонування 

сучасних радіостанцій; основні історичні етапи розвитку світового та 

українського радіомовлення; головні поняття та категорії радіожурналістики; 

різноманітність наукових підходів до теорії радіожурналістики; особливості 



жанрів радіожурналістики, їх композицію; систему виражальних засобів 

радіомовлення; вимоги до виразного читання повідомлень; специфіку 

діяльності форматних радіостанцій; методи роботи з аудиторією. 

Абітурієнт повинен вміти: застосовувати теоретичні та історичні знання у 

своїй практичній діяльності; аналізувати явища, що відбуваються в 

радіожурналістиці; володіти навичками написання радіоматеріалів у різних 

жанрах, виразного читання повідомлень;  використовувати різноманітні 

виражальні засоби при підготовці радіоматеріалів; володіти методами роботи з 

радіоаудиторією. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Телевиробництво» є основи 

телебачення як засобу масової інформації і комунікації. 

Абітурієнт повинен знати: визначення понять „телебачення”, 

„тележурналістика”, „сценарій літературний і режисерський”, „зйомка”, 

„монтаж”, „зображально-виражальні засоби”;  місце журналіста у творчому 

телевізійному колективі та журналстські професії на телебаченні; як відбирати 

матеріал і якими мірками при цьому керуватися; критерії формування відеоряду 

та закономірності поєднання частин у єдине ціле; визначення жанру того чи 

іншого екранного твору; як розподіляти телевізійну продукцію за суспільними 

функціями. 

Абітурієнт повинен вміти: застосовувати у своїй роботі засвоєні 

теоретичні знання; вибудовувати композиційно відібраний матеріал; визначати 

тему та ідею, конфлікт літературної основи, жанр і аудиторію майбутньої 

передачі; керуватися принципами та видами монтажу і використовувати їх у 

своїй журналістській діяльності; відбирати матеріал; формувати відеоряд та 

поєднувати частини в єдине ціле;  визначати жанр того чи іншого екранного 

твору;  розподіляти телевізійну продукцію за суспільними функціями. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інтернет-журналістика» є 

основи Інтернет-редакації та онлайн-ЗМІ. 

Абітурієнт повинен знати: історію створення Інтернету, особливості веб-

мережі, розрізняти друковані та інтернет-видання, форми подачі матеріалів в 

Інтернет-журалістиці, правове регулювання Інтернету, особливості створення 



текстів і мультимедійних повідомлень для інтернет-ЗМІ та веб-відділів 

офлайнових ЗМІ, специфіку інформаційної роботи Інтернет-журналіста, мову 

розмітки HTML та систему керування сайтом WordPress, основи економічної 

моделі функціонування галузі, особливості організації, пошуку та зберігання 

інформації в Інтернеті. Правові особливості функціонування Інтернет-ЗМІ, 

місце і роль соціальних медіа в системі Інтернет-комунікацій, особливості 

української Інтернет-журналістики. 

Абітурієнт повинен вміти: створювати тексти для Інтернет-ЗМІ та 

онлайн-версій газет, журналів, телеканалів, радіостанцій, зокрема 

мультимедійні матеріали (фото, аудіо, відеоматеріали), редагувати тексти для 

Інтернет-ЗМІ, розуміти роль аудиторії в споживанні і виробництві масової 

інформації, мати уявлення про її основні характеристики та методи вивчення, 

працювати з соціальними медіа, складати портрет аудиторії Інтернет-ЗМІ, 

володіти навичками створення медійного веб-сайту і його контенту, володіти 

методами залучення контенту, створеного споживачами, керуватися правовими 

та етичними нормами у своїй професійній діяльності. 

 

Розділ 4. МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теорія масової 

комунікації» є природа масової комунікації як явища. 

Абітурієнт повинен знати: що таке масова комунікація, хто є учасниками 

масового спілкування, хто такі маси, яку роль виконують журналісти в 

середовищі масового спілкування поряд із іншими учасниками цього процесу, 

засоби і методи впливу на маси, вплив та його результати (ефекти), 

ефективність впливу на маси; значення масової інформації для отримання 

медіаефектів, теорії масової комунікації. 

Абітурієнт повинен вміти: робити зіставний аналіз теорій масової 

комунікації, розрізняти учасників масового спілкування за функціями, 

завданнями, методами, засобами праці тощо; відсторонюватися від виконання 

невластивих своїй професії, але властивих іншим учасникам масового 

спілкування функцій, коректно працювати зі своєю аудиторією як виявом маси; 



відповідально ставитися до масової інформації, відстоювати свою професійну 

точку зору щодо місця і ролі своєї професії в структурі масового спілкування, 

правильно організовувати свою працю, користуватися відповідною своїй 

професії технологією праці. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теорія масової інформації» 

є масова інформація як соціальний феномен. 

Абітурієнт повинен знати: сутність масової інформації; закони і підзаконні 

акти, які регулюють журналістську діяльність в Україні; загальні характеристики 

аудиторії ЗМІ; особливості, типи і види інформаційних процесів; етичні норми та 

професійні стандарти роботи журналіста. 

Абітурієнт повинен вміти: кваліфікувати види інформації, встановлювати 

відповідність інформації  видовим характеристикам; встановлювати відповідність 

інформаційної діяльності законам України; визначати цільову аудиторію; 

аналізувати журналістські матеріали на відповідність професійним стандартам. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Комунікаційні технології» 

є історія і сучасні тенденції розвитку комунікаційних технологій. 

Абітурієнт повинен знати: концептуальні засади стратегії і тактики 

створення комунікаційних технологій; характер реалізації різних типів 

комунікаційних технологій; історію і новітні тенденції розвитку 

комунікативних технологій; структуру, функції, типологію комунікаційних 

технологій; методи, форми та підходи щодо практичного застосування 

комунікаційних технологій 

Абітурієнт повинен вміти: здійснювати аналіз комунікаційних 

технологій, застосованих в ЗМК; представляти проекти з формування 

конкретної кампанії зі створення політичного іміджу; застосовувати методики 

пропагандистського і психологічного впливу в виборчих перегонах; працювати 

із символікою і міфами в політиці; послуговуватися технологіями 

конструювання новин; вміти аналізувати і передбачати економічні, 

соціокультурні і політичні наслідки їх застосування; застосовувати свої знання 

на практиці. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 

 

Перелік питань складається з 50 тестових завдань. 

Кожному вступнику дається варіант, який складається із 25 тестових завдань.  

Максимальна кількість балів - 200 . Мінімальна кількість балів для успішного 

складання екзамену –  100 балів. Кожне питання оцінюється у 8 балів. 

Кількість правильних відповідей Бали 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 100 

6 105 

7 110 

8 115 

9 120 

10 125 

11 130 

12 135 

13 140 

14 145 

15 150 

16 155 

17 160 

18 165 

19 170 

20 175 

21 180 

22 185 

23 190 

24 195 

25 200 

 

 


