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І. ЗА ГА Л ЬН І П О Л О Ж ЕН Н Я

Фахове вступне випробування за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітньо- 
наукова програма 06 «Журналістика») передбачено Правилами прийому до 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 2022 р. для тих абітурієнтів, 
які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра.

Фахове вступне випробування за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітньо- 
наукова програма 06 «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.

Вступні випробування за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітньо-наукова 
програма 06 «Журналістика») складається з :

1. Магістерський тест навчальної компетентності (у формі ЗНО)
2. Фаховий іспит (фахове вступне випробування)
3. Мотиваційний лист

Мотиваційний лист
Мотиваційний лист повинен розкрити причини вибору магістерської програми 

“Журналістика” в НаУКМА, наявні знання, навички та досвід необхідні для успішного 
опанування програми, професійні та освітні цілі вступу на програму (чого 
вступник/вступниця планують навчитися, які їх кар’єрні плани після закінчення 
програми та як навчання в Могилянській школі журналістики допоможе в здійсненні цих 
планів).

Для абітурієнтів, які мають диплом бакалавра:

1. Магістерський тест навчальної компетентності (у формі ЗНО)

2. Фаховий іспит (фахове вступне випробування) обов’язково для усіх абітурієнтів
3. Мотиваційний лист завантажується в особистий кабінет вступника(особисто 
вступником)

Для абітурієнтів, які мають диплом магістра або спеціаліста

1. Фаховий іспит (фахове вступне випробування)
2. Магістерський тест навчальної компетентності(для бюджетників складати обов’язково) 
або скласти індивідуально, усно тест з іноземної мови (вибір для контрактників)
3. Мотиваційний лист

Фахове вступне випробування за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітньо- 
наукова програма 06 «Журналістика») для здобуття ступеня магістр проводиться 
дистанційно в режимі онлайн на платформі Microsoft Teams (дивись Додаток 11 до 
Правил прийому) у формі тестування.
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Кількість тестових завдань -  4.
Кількість варіантів тестових завдань -  3.

Зразки тестових завдань:

Завдання 1. Ви -  журналіст чи журналістка регіонального медіа. Виходячи з умов 
запропонованої ситуації, стисло опишіть можливу схему проведення 
журналістського розслідування. Вона має включати: тему, гіпотезу, список запитань 
для її перевірки, список потенційних джерел інформації, план збору інформації та 
оцінку ризиків. Обсяг тексту -  до 250 слів.

Завдання 4. Проаналізуйте запропоновану новину на предмет дотримання 
професійних журналістських стандартів. Аргументовано поясніть, яких стандартів 
дотримано, а яких -  ні.

Час виконання -  20 хвилин. Максимальна оцінка -  50 балів.

II. Л ІТЕРА ТУ РА  Д Л Я  П ІДГО ТО ВКИ

Підручники, посібники

1. Бондаренко О., Буткевич М., Федорович І. Мова ворожнечі та ЗМІ: міжнародні стандарти і 
підходи // https://issuu.com/socialaetioneentre/docs/mova vorog

2. Вайшенберг 3. Новинна журналістика : навч. посіб. -  К. : АУП, 2004. -  262 с.
3. Гендер для медій. Підручник з тендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних 

спеціальностей. Ред. М.Маєрчик, О.Плахотнік, Г.Ярманової. -  K.: Критика, 2017. -  215 с.
4. Дивовижно й моторошно: п’ять технологічних тенденцій, що змінюють медіа // 

http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/divovizlmo у motoroshno pvat tekhnologichnikh ten 
dentsiv scho zminvuvut media/

5. Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації // 
http://www.osee.Org/u k/ukraine/254531 ?download=true

6. Крістіанс K., Факлер M., Річардсок К. Б. та ін. Медіяетика: практичні випадки та моральні 
міркування. -  Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2014. -  592 с.

7. Крэйг Р. Интернет-журналистика: работа печальная-листа и редактора в новых СМИ / [пер. с англ. 
А.Ищен-ка]. -  М.: ИД «Киево-Могилянская академия», 2007. -  324 с.

8. Ла Рош, фон Вальтер. Вступ до практичної журналістики. -  K. : АУП, 2005. -  229 с.
9. Новинна грамотність. Онлайн-курс / Заг.ред. Дуцик Д., Тарадай Д. // 

https://video.detector.media/special-proieets/novvnna-gramotnist-i22
10. Посібник з верифікації. Ред. Крсйг Сільверман // https://verificationhandbook.com/book иа/
11. Сидорук Ф., Хоменок О. Журналістські розслідування: основи. 

https://video.detector.media/eourses/zhurnalistski-rozsliduvannva-osnovv-il4
12. Goldstein N. The Associated Press Stylebook and Briefing on Media Law. -  Basic Books, 2004. -  378 p.
13. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. -  The MIT Press, 1994. -  392 p.
14. Randall D. The Universal Journalist. -  Pluto Press, 2000. -  225 p.
15. Trust in ethical journalism. Edit, by Aidan White, Chris Elliott // https://ethicaliournalismnetwork.org/wp- 

content/uploads/2018/04/EJN-Trust-in-Ethical-Journalism.pdf

3

https://issuu.com/socialaetioneentre/docs/mova
http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/divovizlmo
http://www.osee.Org/u
https://video.detector.media/special-proieets/novvnna-gramotnist-i22
https://verificationhandbook.com/book
https://video.detector.media/eourses/zhurnalistski-rozsliduvannva-osnovv-il4
https://ethicaliournalismnetwork.org/wp-


III. К РИ ТЕРІЇ О Ц ІН Ю ВАН Н Я

Оцінювання результатів фахового вступного випробування за спеціальністю 061 
«Журналістика» (освітньо-наукова програма 06«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 -  200 балів)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Завдання 1. Ви -  журналіст чи журналістка регіонального медіа. Виходячи з умов 
запропонованої ситуації, стисло опишіть можливу схему проведення 
журналістського розслідування. Вона має включати: тему, гіпотезу, список запитань 
для її перевірки, список потенційних джерел інформації, план збору інформації та 
оцінку ризиків. Обсяг тексту -  до 250 слів.

Максимальна оцінка -  50 балів

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Високий 50
Добрий 41
Середній 28
Низький 15
Дуже низький 0

Завдання 2. □□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ 
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ (□□ 150 □□□□). □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □

Максимальна оцінка -  50 балів.

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Високий 25
Добрий 19
Середній 13
Низький 7
Дуже низький 0
Високий 25
Добрий 19
Середній 13
Низький 7
Дуже низький 0

Завдання 3. Користуючись лише наданими матеріалами, зробіть повинну статтю 
для інтернет-сайту англійською мовою. Обов’язково додайте заголовок та наприкінці 
зазначте, які гіперпосилання (сайти), могли би супроводжувати цей текст, аби 
іноземна аудиторія, якщо зацікавиться темою, мала змогу дізнатися більше. 
Максимальна оцінка -  50 балів.
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Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Високий 22
Добрий 10
Середній 6
Низький 2
Дуже низький 0
Високий 20
Добрий 10
Середній 6
Низький 2
Дуже низький 0
Високий 3
Низький 1
Дуже низький 0

Завдання 4. Проаналізуйте запропоновану новину на предмет дотримання 
професійних журналістських стандартів. Аргументовано поясніть, яких стандартів 
дотримано, а яких -  ні.

Максимальна оцінка -  50 балів.

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
Високий 25
Добрий 18
Середній 13
Низький 6
Дуже низький 0
Високий 25
Добрий 18
Середній 13
Низький 6
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 від 100 до 200 балів.

У випадку, якщо екзаменаційна оцінка становить 0 - 9 9  балів, абітурієнт вибуває з 
конкурсного відбору на спеціальність 061 «Журналістика» (освітня програма 
«Журналістика».

IV. АЛГО РИ ТМ  П РО ВЕДЕН Н Я  ВС ТУ П Н О ГО  ВИ П РО БУВА Н Н Я

4.1. Вступне випробування проводиться дистанційно з паралельною онлайн- 
присутністю вступника під час проходження іспиту на платформі Microsoft Teams з 
обов’язково увімкненою камерою.

Тривалість вступного випробування визначається програмою вступного
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випробування. Вступник повинен зайти на платформу та пройти процедуру ідентифікації 
(приблизно за ЗО хвилин до початку). Випробування відбувається протягом визначеного 
програмою вступного випробування часу після закінчення ідентифікації всіх учасників 
групи, які вчасно приєдналися до іспиту.

У разі початку повітряної тривоги вступник має терміново повідомити членів комісії 
в чаті MS Teams групи. Іспит для цього вступника буде скасовано, а у вступника 
з ’являється можливість скласти іспит у резервний час згідно з графіком; завдання будуть 
змінені.

4.2. Для реєстрації вступника на вступний іспит буде використана поштова 
скринька, яку вступник зазначив у своєму електронному кабінеті вступника.

4.3. Вступник отримує запрошення на пошту, вказану при реєстрації в 
електронному кабінеті вступника. Адміністрація НаУКМА не несе відповідальності за 
помилку в адресі електронної скриньки вступника, яка використовується для авторизації.

4.4. Приймальна комісія додає вступників до екзаменаційних груп відповідно до 
поданих заяв.

4.5. У день проведення випробування вступник долучається до відеоконференції під 
власним прізвищем, ім’ям та іменем по батькові повністю з обов’язково увімкненою 
камерою.

4.6. Вступник проходить ідентифікацію через представлення документу, який 
офіційно підтверджує особу вступника.

4.7. Вступник проходить вступне випробування з постійно увімкненою камерою. У 
разі, якщо камера буде вимкнена, екзаменаційна комісія не буде брати до розгляду 
результати вступного випробування.

4.8. При виникненні питання вступник може поставити його через чат зустрічі або 
вголос, «піднявши руку».

4.9. Мікрофони під час проходження тестування будуть вимкнені та за потреби 
вмикатимуться членами комісії.

4.10. Під час проведення ідентифікації вступників та тестування буде відбуватись 
запис.

4.11. Результати вступного іспиту Приймальна комісія оприлюднює протягом доби 
після завершення іспиту на сайті Приймальної комісії.

Голова фахової атестаційної комісії В.С.Романюк

6


