
Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» 

 

    

 
 

 

 

ПРОГРАМА  

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

для конкурсного відбору вступників  

для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня 

 «молодший спеціаліст»/ступеня вищої освіти «бакалавр» 

за спеціальністю 061 «Журналістика» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» 

«молодший спеціаліст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Київ – 2018 





ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Інс гитуту 

Озвитку 

иться у 

Т1В для 

овності 

иявляти 

Обов'язковою умовою вступу на спеціальність «Журналістика» 

філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету р 

людини «Україна» є участь абітурієнтів у творчому конкурсі, який провод 

вигляді письмової роботи після завершення прийому документів. 

Творчий конкурс - це професійно спрямоване випробування абітурієн 

перевірки рівня сформованості їхніх знань і навичок, виявлення гот 

опанувати журналістський фах, виконувати редакційні завдання, в 

ініціативу й оригінальність мислення. 

Мета творчого конкурсу: 

- виявити рівень готовності абітурієнтів до опанування журналіс 

фаху; 

- з'ясувати рівень інформованості вступників щодо актуальних проблем 

українського суспільного життя, здатності висвітлювати їх усебічн 

- розкрити творчий потенціал абітурієнта; 

- оцінити навички володіння писемним мовленням і 

характеризувати події та явища; 

- перевірити здатність повно і точно розкривати тему, вміння ви 

свої думки українською мовою. 

тського 

Вступники за напрямом підготовки повинні: 

- уміти аналізувати події, явища сучасності, встановлювати пріичинно-

наслідковий зв'язок між фактами, виокремлювати головне, отже, 

актуальну проблему; 

- проявити творчість під час висвітлення теми, вибору жанру, структури 

викладу матеріалу; 

- знаходити найдоцільніші аргументи на підтвердження власної думки; 

о; 

уміння 

кладати 



робити ґрунтовні висновки, визначати шляхи втілення їх у 

прогнозувати наслідки їхньої реалізації; 

виявляти здатність мислити творчо, викладати свої думки яс 

образною мовою, використовувати її багатство, художні за 

зображенні дійсності, орієнтуватися на практичний досвід жур 

періодичних видань, радіо, телебачення, критично оцінювати 

здобутки вітчизняних та світових ЗМІ, вміти відбирати найцінн 

розвитку і вдосконалення національного інформаційного простору 

життя, 

-кравою, 

соби в 

налістів 

творчі 

іше для 

відомою 

розмови 

ОПИС ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

Творчий конкурс в Університеті проводиться у письмовій формі в один етап 

протягом трьох годин. За вибором приймальної комісії, випробування може 

реалізуватися двома сценаріями. 

Перший сценарій - для вступників моделюється зустріч із 

людиною. Спілкування абітурієнтів з учасниками чи учасником 

відбувається протягом години. Паралельно екзаменатори ведуть цифровий 

аудіозапис розмови. Абітурієнти фіксують на папері хід розмови, запитання та 

відповіді. При цьому їм забороняється користуватися записувальною техн 

За зібраними матеріалами абітурієнти протягом двох годин 

журналістський твір у довільно обраному жанрі обсягом до двох аркушів 

А4. 

При написанні журналістського твору вступнику слід виявити 

здобуті в середній школі: точність відтворення фактів, повноту відтворення 

фактів, уміння логічно і грамотно викладати думку. 

Другий сценарій - написання абітурієнтами творчої роботи на одну з трьох 

тем (за вибором), що торкається політичних, соціальних, моральних 

суспільного життя. Вступники пишуть матеріал у довільно обраному 

журналістському жанрі до двох аркушів формату А4 (не менше 250 слів). Творчі 

УКОЮ, 

пишуть 

формату 

уміння, 



ку 

ю 

роботи можуть бути написані 

тощо. 

До матеріалу слід обов' 

читачів і містити основну дум 

Незалежно від сценарі 

навички володіння абітурієнт 

уміння оцінювати факти, п 

образних засобів публіцистики 

Кож:ен із членів комісії 

оцінювання творчого конкурс; 

членів комісії підсумовуютьс^ 

члени комісії, та оголошуютьс 

Результати творчого кон 

і заочну форми навчання. 

у жанрі есе, репортажу, інтерв'ю, коментаря, 

язково дібрати заголовок, що має привертати увагу 

роботи. 

проведення творчого конкурсу комісія оцінює 

ом сучасною українською літературною мовою, 

срдії, явища, а також послуговуватися арсеналом 

заповнює відомості із відповідними параметрами 

у. Результати творчого конкурсу за участю всіх 

, заносяться у відомість, яку підписують голова та 

• я не пізніше наступного дня. 

курсу враховуються для вступників як на денну, так 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИ 

1. Роль журналіста в інф 

2. Моє уявлення про суч 

3. Друковане видання, у 

4. Журналіст - це профе 

5. Мій взірець у журнал і 

6. Мої п'ять запитань П 

7. Сучасне українське т 

8. Інтернет у житті сучас 

9. Дозвольте вам пореко 

10. Свобода преси - міф 

11. Персональна відповів 

12. Навіщо вивчати влас 

13. Книга друкована чи 

нарису 

КА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

ормаційному просторі, 

асне видання (газету, журнал), 

якому б я хотів працювати, 

сія азарту чи ризику? 

етиці. 

резидентові України, 

^лебачення і його глядач, 

ної людини, 

мендувати (критичний огляд книжкової нови 

чи реальність? 

альність - основа здорового суспільства, 

ну історію? 

книга електронна: за і проти. 

нки). 



(И 

14. Вивчення мов розши 

15. ІДо означає бути бла 

16. Чому всі засоби масо 

17. І чужому научайтесь 

18. Кайдани порвіте! (Т. 

19. Нове життя нового п 

20. Пізнай самого себе 

21. Вертайтесь до своєї N 

22. Чи й справді необхідн 

23. Які орієнтири життя 

24. Чорнобиль, Фукусім^і 

25. Телебачення - вікно 

26. Споконвіку було Сло 

27. О рідне слово, що без 

28. Журналістика - моє 

29. Як хто посіє в юності 

30. Людина, байдужа до 

У 

КРИТЕРІЇ ОЦ 

Творчий конкурс вимага 

журнальні жанри (інтерв'ю, ре 

публіцистичним стилем. Жу 

обраному жанру, зазначеній те 

фактах. 

Виклад змісту має визна 

слововживання, різноманітн 

синтаксичних конструкцій, твс)> 

думок. Робота повинна бути гра: 

зює горизонти, 

одійником? 

вої інформації «дорослі»? 

і свого не цурайтесь (Т. Шевченко). 

Шевченко). 

рагне слова (М. Рильський), 

апис на храмі Аполлона в Дельфах). 

юви, мої засліплені братове (Д. Павличко). 

о, щоб жінка була мужня (Л.Костенко), 

молоді Заходу варті наслідування в Україні? 

- урок для сучасної цивілізації, 

великий світ, 

во. 

тебе я?! 

Покликання. 

, так і пожне в старості (Г.Сковорода), 

рідної мови, - дикун (К.Паустовський). 

ІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

є від вступника загального уявлення про газетно-

портаж, есе, нарис, статтю, коментар) та володіння 

рналістський твір абітурієнта має відповідати 

мі, мати суспільно важливий зміст і ґрунтуватися на 

чатися багатством лексики, точністю та доречністю 

стю використаних морфологічних форм та 

ірчим характером, логічним, послідовним викладом 

мотною, охайною. 



Кожен абітурієнт, що бе 

максимально 200 балів. Нарах] 

:ре участь у творчому конкурсі, має змогу і 

звання балів здійснюється від 100 до 200. 

габрати 

Розуміння, логічна вмоті 

вибору теми,, повнота ] 

аргументованість суджень - 2С 

івованість 

розкриття, 

) балів. 

20-16 балів - вступник демонструє 

глибоке та різнобічне розуміння 

проблеми, високий рівень аналітичних 

узагальнень; 

15-10 балів - абітурієнт описово 

викладає власне бачення проблеми та 

припускається 3-4 негрубих помилок; 

9-5 балів - вступник виявляє низький 

рівень володіння темою, 

неспроможність викласти думку й 

аргументувати висунуті положення, 

припускається більше п'яти помилок; 

4-0 балів - абітурієнт не розкрив тему 

роботи та не виявив спроможність 

застосувати аналітичний підхід під час 

її написання. 

Чіткість та продуманість і 

журналістського твору - 20 ба 

сомпозиції 

лів. 

20-16 балів - робота демонструє чітку 

структуру викладу думок, логічно 

вмотивовану аргументацію; 

15-10 балів - матеріал викладено 

системно, проте з незначними 

помилками щодо послідовності викладу 

фактів та наведених аргументів; 

9-5 балів - матеріал скомпоновано з 

порушенням логічності й 

аргументованості, містить повтори; 

4-0 балів - робота не має цілісності, 



частини не 

висновок 

суперечливі. 

пов'язані між собою, 

відсутній, аргументи 

Доречність, якість, 

фактичного матеріалу (даних 

свідчень, цитат) та пере* 

аргументів - 20 балів. 

розмаїття 

, епізодів, 

:онливість 

20-16 балів - робота демонструє чіткий 

та логічно вмотивований фактаж, 

засвідчує широту світогляду автора, 

глибоке розуміння ним описуваної 

проблеми; 

15-10 балів - приклади частково 

ілюструють проблему, є другорядними і 

лише ускладнюють структуру тексту; 

9-5 балів - робота демонструє невміння 

вступника оперувати фактичним 

матеріалом, робити висновки на основі 

вагомих аргументів, добирати точні й 

достовірні факти; 

4-0 балів - робота рясніє перекрученими 

фактами, застарілими даними, 

аргументами, що не пов'язані з темою. 

Оригінальність авторської 

20 балів. 

позиції - 20-16 балів - абітурієнт демонструє 

власного критичного осмислення 

проблеми, самостійність та 

неординарність суджень, вміння 

аналітично оцінювати історичні, 

культурні, суспільні реалії; 

15-10 балів - робота засвідчує 

незалежність та неординарність 

висловлювань, розуміння актуальних 

суспільних проблем із дещо обмеженим 



Мовностилістичні особливості роботи -

вміння грамотно, виразно, образно 

висловлювати свої думки відповідно до 

комунікативного завдання - 20 балів. 

словниковим запасом і рівнем 

компетенції автора; 

9-5 балів - робота засвідчує 

неспроможність її автора знайти 

оригінальний творчий підхід до 

розкриття проблеми, стереотипність 

мислення та низький рівень 

загальнокультурного розвитку; 

4-0 балів - творча робота демонструє 

відсутність соціальної спрямованості, 

обмеженість світогляду, шаблонність 

мислення автора. 

20-16 балів - абітурієнт виявляє 

високий рівень мовленнєвої 

компетенції, лексичної та стилістичної 

вправності, грамотно викладає свої 

думки, припускається не більше двох 

орфографічних та пунктуаційних 

помилок; 

15-10 балів - абітурієнт засвідчує 

вміння грамотно, виразно, образно 

висловлювати свої думки, проте 

припускається орфографічних, 

пунктуаційних помилок та стилістичних 

огріхів (не більше шести помилок); 

9-5 балів - абітурієнт припустився 7-10 

орфографічних, пунктуаційних, 

стилістичних помилок, проте 

продемонстрував багатство лексики, 



володіння зображально-виражальними 

засобами, засвідчив індивідуальну 

манеру текстотворення; 

4-0 балів - робота містить більше 10 

орфографічних, пунктуаційних, 

стилістичних помилок, позбавлена 

образності, лексичний запас обмежений. 

РЕГЛАМЕНТ 

ТВО 

Творчий доробок абіту 

Наявність творчого доробку 

Абітурієнти, які сформували 

приймальної комісії творчий 

собою фотокартку 3x4 та док 

До розгляду приймаю 

публікації в електронних вид 

Якщо абітурієнт по 

електронних видань, вони вь 

папці має бути надпис: Твор 

(видає приймальна комісія). 

Творчі доробки, що оф 

УВАГА! Протягом ро 

вимогу абітурієнта, творчі до 

ПОДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ІРЧИХ ДОРОБКІВ АБІТУРІЄНТІВ 

рієнт подає разом з подачею документів на вступ, 

не є обов'язковою вимогою для подачі документів, 

і заяву дистанційно, мають особисто привезти до 

доробок та оформити екзаменаційний листок (мати з 

умент, що підтверджує особу). 

гься друковані матеріали, теле-, радіо сюжети та 

аннях. 

дає одночасно друковані, ефірні та матеріали 

надаються в одну паперову папку із зав'язками. На 

ий доробок, Прізвище, ініціали, реєстраційний номер 

ормлені неналежним чином, не розглядаються, 

ку після закінчення роботи приймальної комісії, на 

робки повертаються. 



Вимога до офоц. 

1. Друкованими публік 

опубліковані в зареєстрова 

регіональні, міські, обласні, н 

Увага! Предметна коміф 

які надруковані у шкільних, гі 

2. Порядок оформленні: 

аркуші формату А4 потрібно 

(число, дата, рік), в якому 

наклеїти вирізаний з газети 

завіряє печаткою і підписом г 

3. Якщо деякі матеріал^ 

засвідчує так: ''Матеріал підг 

і печатку. 

4. Кожен друкований 

творчий доробок подається у 

Увага! Абітурієнт у п 

публікацій у послідовності їх 

Зразок такий: 

1. Іванова І. Весна // Сіл 

2. Іванова І. Я хочу бут^і 

С. 2. 

Вимоги до оф> 

1. Ефірні матеріали по^ 

редакції, в якому зазначаєт. 

хронометраж, дата ефіру, наз^ 

(підпис, печатка). 

2. Носії вкладаються у п 

тлення друкованих публікацій абітурієнтів 

іціями вважаються газетні і журнальні матеріали, 

них друкованих ЗМІ (багатотиражні, районні, 

ентральні газети та журнали різної форми власності), 

ія не приймає до розгляду публікації абітурієнтів, 

мназійних, ліцейних газетах. 

кожної окремої публікації такий: на окремому 

наклеїти логотип саме того видання з усіма даними 
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