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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Складання вступного іспиту з фаху передбачено Правилами прийому до
Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 2020 р. (далі –
Правила) для тих абітурієнтів, які вступають на навчання до аспірантури НаУКМА
для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) з відповідних спеціальностей,
зазначених у додатку 1 до Правил.
Вступний іспит з фаху за спеціальністю 061 «Журналістика» (спеціалізація
«Медіа та комунікації») має за мету з’ясування рівня фахових компетентностей,
теоретичних знань і практичних навичок абітурієнтів із засадничих дисциплін за
фахом журналістики і аналізу медіа; визначення готовності вступників до
засвоєння програми підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої
кваліфікації, яка відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та
восьмому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікацій.
Вступний іспит з фаху за спеціальністю 061 «Журналістика» (спеціалізація
«Медіа та комунікації») проводиться у формі усного екзамену, під час якого кожен
абітурієнт надає відповіді на три питання, вміщені в обраному ним білеті.
Кількість білетів – 15
Час на підготовку до відповіді – 30 хв.
Тривалість опитування одного абітурієнта ‒ до 30 хв.
Зразок білета:
1. Як пов’язані соціальні умови та потреби аудиторії згідно теорії використань
і задоволень?
2. Якою є роль медіа в соціальних перетвореннях в країнах, що розвиваються?
3. Що таке ідеологія? Як пов'язані ідеологія та влада?
ІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФАХУ
1. Що таке теорії, з чого вони складаються? Яка роль теорії в науковому
дослідженні?
2. Що таке масова комунікація за Гарольдом Лассвеллом та Д. де Флером і E.
Денісом?
3. В чому полягає функція формування порядку денного засобами масової
комунікації за Максвеллом Маккомбсом та Дональдом Шоу?
4. Як пов’язані соціальні умови та потреби аудиторії згідно теорії використань і
задоволень?
5. Яким чином вплив медіа пояснюється в бігевіористській теорії? Які недоліки
бігевіористського підходу до аналізу медіа-впливів?
6. Що таке ідеологія? Як пов'язані ідеологія та влада?
7. Що таке коннотація та деннотація за Роланом Бартом та Стюартом Голлом, як
вони пов'язані з ідеологією?
8. Що таке дискурс? В чому відмінність між дискурсом, текстом і контекстом?
9. Як дискурс пов'язаний з владою та нерівністю? Яка роль медіа-дискурсу в
підтриманні владних стосунків в суспільстві?
10. Що таке фрейм? Які елементи він може включати за Робертом Ентманом?
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11. Як працює фреймінг в політичному та медіа-дискурсах?
12. Назвіть фільтри пропагандистської моделі за Едвардом Германом та Ноамом
Чомським. Що «відфільтровують» ці фільтри?
13. Що таке медіасистеми? Які типи медіасистем ви знаєте? До якого типу ви би
віднесли українську медіасистему? Аргументуйте.
14. Якою є роль медіа в соціальних перетвореннях в країнах, що розвиваються?
15. Які ви знаєте теорії масових комунікацій, що розглядають аудиторію як
активного учасника процесів масової комунікації? Які відмінності між цими
теоріями?
16. Як відбувається процес соціального конструювання реальності за Пітером
Бергманом і Томасом Лукманом?
17. Поясніть концепцію «мережевого суспільства» (Network Society).
18. Поясніть, що формує цінності в мережевому суспільстві (за М. Кастельсом).
19. Яким чином розвиток соціальних мереж вплинув на концептуалізації медіа?
Якою є медіалогіка соціальних мереж? В чому її особливості?
20. Поясніть концепцію «журналістської культури». Які складники журналістської
культури визначають автори концепції (Ханіч та ін.)? Які особливості
журналістської культури в Україні ви би окреслили, спираючись на цю
концепцію?
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ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Результати вступного іспиту з фаху за спеціальністю 061 «Журналістика»
(спеціалізація «Медіа та комунікації») оцінюються за 100-бальною шкалою.
Оцінювання усних відповідей абітурієнта на питання екзаменаційного
білета за спеціальністю 061 «Журналістика» (спеціалізація «Медіа та комунікації»)
здійснюється за такими критеріями:
Сумарна кількість
балів за усні відповіді
на питання білета

91 – 100

76 – 90

50 – 75

0 – 49

Критерії оцінювання

Абітурієнт надав правильні та повні відповіді на всі 3
екзаменаційні питання, виявив глибоке розуміння їхньої суті та
змісту, а також високий рівень теоретичних знань і практичних
умінь з фахових дисциплін. Відповіді абітурієнта засвідчують
здатність до аналізу й інтерпретації засвоєного матеріалу,
відмінне володіння навичками логічного і послідовного викладу
та його мовностилістичного оформлення.
Абітурієнт надав правильні та повні відповіді не менше ніж на 2
екзаменаційні питання або правильно, але недостатньо повно,
відповів на всі 3 питання. Відповіді абітурієнта засвідчують у
цілому високий рівень засвоєння
програмного матеріалу,
здатність до його аналізу та інтерпретації, належне володіння
навичками логічного і послідовного викладу та його
мовностилістичного оформлення.
Абітурієнт надав правильну та повну відповідь не менше ніж на
одне екзаменаційне питання. Відповіді абітурієнта засвідчують
задовільний рівень засвоєння програмного матеріалу і здатності
до його засвоєння та інтерпретації, а також достатнє володіння
навичками логічного і послідовного викладу та його
мовностилістичного оформлення.
Абітурієнт не надав правильної та повної відповіді на жодне
екзаменаційне питання. Відповіді абітурієнта засвідчують
незадовільний рівень засвоєння
програмного матеріалу і
здатності до його засвоєння та інтерпретації, недостатнє
володіння навичками логічного і послідовного викладу та його
мовностилістичного оформлення.

Абітурієнт вважається таким, що склав вступний іспит з фаху за
спеціальністю 061 «Журналістика» (спеціалізація «Медіа та комунікації»), якщо
його оцінка за усні відповіді на питання екзаменаційного білету становить 50 –
100 балів.
У випадку, якщо екзаменаційна оцінка є нижчою за 50 балів (0 – 49 балів),
абітурієнт вибуває з конкурсного відбору за спеціальністю 061 «Журналістика»
(спеціалізація «Медіа та комунікації»).

