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ВСТУП

Мета фахового вступного випробування -  визначення рівня знань за на
прямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, най
більш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх про
грам. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно- 
орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, 
передбачені програмою вступу.

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді те
оретичних питань.

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних го
дин.

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до 
Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ

з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування 
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки

1. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Проаналізуйте джерела інформації та канали поширення інформації в жур
налістській діяльності.

1. Опишіть сучасний стан і тенденції розвитку світової журналістики.
2. Визначте головні соціальні завдання журналістики.
3. Охарактеризуйте діяльність світових інформаційних агентств.
4. Перерахуйте та коротко опишіть сфери журналістської діяльності за спо

собом поширення інформації.
5. Гуманізм -  основний принципи журналістської діяльності.
6. Опишіть основні проблеми сучасної української журналістики.
7. Проаналізуйте основні права і обов’язки журналістів.
8. Наукові знання і художні образи: основні шляхи пізнання людиною світу: 

через раціо та через емоцію.
9. Інтернет-журналістика: специфіка та форми подачі інформації.

2. МЕДІАЕКОНОМІКА

1. Дайте визначення поняттям меді, мас-медіа.
2. Опишіть розвиток медіа-галузі у контексті інформаційного суспільства.
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3. Еволюція понять, цілей та структури медіа економіки як галузі науки.
4. Дайте коротку характеристика моделі досконалої конкуренції.
5. Опишіть недосконалості ринку як відхилення від ідеалу досконалої кон- ' 

куренції.
6. Дайте загальну характеристику медіа як товару.
7. Опишіть маніпулятивні можливості мас-медіа та реклами.
8. Охарактеризуйте роль фотографії у масовій комунікації та медіа економі

ці.
9. Особливості життєвого циклу товару на телебаченні.
10. Опишіть спонсоринг на українському телебаченні. Окресліть основні пе

реваги та недоліки.

3. МЕДІАПСИХОЛОГІЯ

1. 1 .Охарактеризуйте медіапсихологію як галузь психологічних знань, ви
значте її специфіку.

2. Окресліть методологічну базу медіапсихології. Поясніть, в чому полягає 
різниця при застосуванні методів експерименту, спостереження, тесту
вання та анкетування в психології і журналістиці.

3. Коротко опишіть основні напрямки психологічних досліджень: психоана
ліз, біхевіоризм, когнітивізм, гуманістична психологія.

4. Охарактеризуйте пізнавальні процеси психіки особистості.
5. Розкрийте сутність психоаналітичної теорії З.Фройда.
6. Поясніть взаємозв’язок поняття “міфологічна свідомість” та архетипів К. 

Г. Юнга.
7. Дайте визначення дефініціям “маніпуляція”, “пропаганда” щодо ЗМІ.
8. Роз’ясніть суть поняття “масова свідомість” і “масовидні явища” .
9. Визначте психологічну специфіку особистості в кіберпросторі.
10.Розгляньте медіаосвіту, медіабезпеку, медіатерапію в контексті сучасних 

проблем медіапсихології.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
для самостійної підготовки вступника до 

фахового вступного випробування

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Основна:
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ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних відносин 
Кафедра журналістики

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Декан факультету

Ю.Волошин

Освітній ступінь: Бакалавр
Галузь знань: 06 «Журналістика та інформація»
Спеціальність: 061 «Журналістика»
ОП: «Журналістика»

Фахове вступне випробування
Білет № 1

Завдання 1. Перерахуйте та коротко опишіть сфери журналістської діяльності 
за способом поширення інформації.
Завдання 2. Опишіть маніпулятивні можливості мас-медіа та реклами. 
Завдання 3. Коротко опишіть основні напрямки психологічних досліджень: 
психоаналіз, біхевіоризм, когнітивізм, гуманістична психологія

Схвалено на засіданні кафедри журналістики 
(Протокол № 4 від 11.03.2021)

Завідувач кафедри В.М.Васильченко
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки
(бали)

Виконання завдання № 1 70

Виконання завдання № 2 7 0

Виконання завдання № 3 60

Усього 200

Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах Пояснення

100-
200

180-200
Відмінно
(відмінне виконання лише з незнач
ною кількістю помилок)

Вступне
випробування

складено

150-179
Добре
(в загальному вірне виконання з пев
ного кількістю суттєвих помилок)

100-149 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімаль
ним критеріям)

0-99 Вступне випробування не складено
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