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ВСТУП 

 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 

бакалавра на базі освітнього ступеня  молодший спеціаліст зі спеціальності 061 

«Журналістика» допускаються особи, які мають документ державного зразка 

про здобутий освітній ступінь молодшого спеціаліста відповідної 

спеціальності. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування має на меті:  

1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 

2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 

ІІІ-ІV рівня та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 

підготовки 061 «Журналістика». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 

молодшого спеціаліста за спеціальністю «Журналістика». 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: журналістика, газетно-журнальні 
видання, теорія та практика видавничої справи та редагування. Має знати 
сутність процесів організації журналістської та видавничої діяльності, методи 
їх дослідження; уміти здійснювати вибір відповідних методик, застосовуючи 
при цьому методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. 
Повинен продемонструвати навички творчого, критичного погляду на 
поставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх 
розв’язання. 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 
1. ЖУРНАЛІСТИКА 

2. ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНІ ВИДАННЯ      

3. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ

     

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «ЖУРНАЛІСТИКА» 

1. Розвиток журналістики. 

2. Історичні типи журанлістики 

3. Класифікація теорій журналістики. 

4. Інстистут журналістики серед інших інститутів. 

5. Своєрідність журналістики як соціального інституту. 

6. Характеристика інформаційної діяльності. 

7. Засоби масової інформації. 

8. Інформаційні процеси. 

9. Специфіка журналістської праці. 

10. Теоретико-інформаційний підхід до журналістики. 

11. Класифікація функцій журналістики. 

12. Напрямки пропагандистської діяльності. 

13. Контрпропаганда. 

14. Принципи як основи методологічної діяльності журналістики. 

15. Патріотизм, інтернаціоналізм, гуманізм. 

16. Характеристика дії принципів. 

 

 

 

 

 

 



 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНІ ВИДАННЯ» 

1. Причини виникнення газети як засобу розповсюдження інформації. 

2. Передумови появи друкованої газети.  

3. Перші газети Європи та України.  

4. Етапи історії виникнення та розвитку газети.  

5. Історія розвитку української газети.  

6. Сучасні українські газети: типологія та мовний аспект. 

7. Місце і роль газети в суспільстві.  

8. Можливості газети як соціального посередника.  

9. Газета в системі засобів масової комунікації.  

10. Правовий статус редакції та її газети.  

11. Правові відносини редакції та журналіста з читацькою аудиторією. 

12. Особливості редакційного менеджменту.  

13. Редакційний маркетинг.  

14. Бізнес-планування та оптимізація економічної діяльності. 

15. Система текстових публікацій номера.  

16. Особливості жанрів газетної публіцистики.  

17. Жанри новинної інформації.  

18. Діалогічні жанри.  

19. Ситуативно-аналітичні жанри.  

20. Епістолярні жанри.  

21. Художньо-публіцистичні жанри.  

22. Сатиричні жанри.  

23. Жанрові форми публікацій інших типів. 

24. Види заголовків в газеті.  

25. Різновиди заголовків у функціональному аспекті.  

26. Художньо-технічне оформлення заголовкового комплексу.  

27. Сучасні вимоги до заголовків друкованих видань.  

28. Робота редактора над заголовковим комплексом.   

29. Редагування заголовку з метою привернення уваги читачів.  



 

30. Усунення вад дизайну заголовку.  

31. Типові помилки у заголовковому комплексі. 

32. Рубрикація як важливий елемент тематичного наповнення газетного 

видання. 

33. Система рубрик в газеті.  

34. Суперрубрика. 

35. Три складові редакторської роботи над газетними текстами.  

36. Робота над фактажем: з’ясування актуальності фактажу для видання, 

аналіз рівня коментування фактів автором та перевірка достовірності фактів.  

37. Редагування структури тексту: аналіз послідовності викладу матеріалу; 

умотивованої співмірності усіх частин твору.  

38. Редагування манери викладу матеріалу, аналіз дотримання єдиного стилю 

видання.  

39. Тематичне-змістове збалансування газети. 

40. Вимоги до дизайну газетного номера.  

41. Система ілюстрування.  

42. Колір як елемент дизайну.  

43. Шрифтове оформлення. 

44. Перші журнали.  

45. Журнали Європи та України в різні історичні періоди.  

46. Сучасні журнали. 

47. Види журналів.  

48. Трансформація журнальних видань.  

49. Наукові, науково-популярні журнали.  

50. Журнали для жінок, чоловіків, дітей. 

51. Система текстових публікацій та рубрик.  

52. Стильові та жанрові особливості. Ілюстрування журналу. 

53. Робота редактора над змістом журнальної публікації.  

54. Специфіка редакторського опрацювання художньо-технічного 

оформлення журнальних видань.  



 

 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИДАВНИЧОЇ 

СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ» 

1. Порядок створення видавництва. 

2. Видавнича програма як засіб дієвості і результативності видавництва. 

3. Основні розмірні та кількісні параметри видань. 

4. Книга як основний предмет видавничої діяльності. 

5. Службова частина видання. 

6. Національні та міжнародні стандарти і правила їх застосування. 

7. Взаємодія видавництва і поліграфічного підприємства. 

8. Правове регулювання стосунків між видавцями, авторами, 

поліграфістами і реалізаторами. 

9. Редакторські професії і фахові вимоги до них. 

10. Редакційно-видавничий процес. 

11. Етапи редагування та їх особливості.  

12. Економічні знання редактора і журналіста 

13. Редагування текстів за допомогою комп’ютерних программ. 

14. Редакторська підготовка складових тексту: цитати. 

15. Редакторська підготовка літературно-художніх видань. 

16. Редакторська підготовка наукових і навчально-методичних видань. 

17. Редакторська підготовка перекладів. 

18. Редакторська підготовка перевидань. 

19. Редакторська підготовка довідкових видань. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
3. Позначка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 
Наприклад: 
    1        0        1    
 
  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      
 
4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
5. На листі відповідей (у відповідному полі) сумується і проставляється 
(цифрами та прописом) загальна кількість правильних відповідей та загальна 
кількість балів за фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, 
яка засвідчується підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої 
балами 0, 25 або 90-100– також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 5 
(п’ять) 
Загальна кількість балів – 60 (шістдесят) 

підписи членів фахової 
комісії 

підпис голови фахової 
комісії 

 
6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами 
та прописом) лише загальна кількість балів, яка засвідчується підписами членів 
фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-25 або 90-100 – також 
підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 60 (шістдесят) підписи членів фахової 

комісії 
підпис голови фахової 

комісії 
 
7. Перерахунок оцінок до 100-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
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