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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 
за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Магістр»

1. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

1. Охарактеризувати журналістський твір як єдність задуму, теми, концепції, 
ідеї.

2. Визначити зміст поняття «інформація в журналістиці».
3. Визначити джерела отримання інформації.
4. Охарактеризувати публіцистику як вид журналістської творчості.
5. Визначити функції журналістики.
6. Здійснити порівняльний аналіз теоретичних підходів до проблеми функцій 

журналістики.
7. Визначити зміст поняття «принципи журналістики».
8. Визначити зміст поняття «оперативність як складова журналістської майс

терності».
9. Визначити зміст поняття «компетентність як складова журналістської май

стерності».
10. Визначити зміст поняття «тема журналістського твору». Окреслити про

цес вибору теми.
11. Визначити зміст поняття «концепція журналістського твору».
12. Охарактеризувати поняття «журналістської майстерності».
13. Дати загальну характеристику журналістської майстерності.
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14. Охарактеризувати складові журналістської майстерності.
15. Розглянути специфіку спостереження і спілкування в журналістиці, визна

чити психологічний аспект.

2. ЖУРНАЛІСТСЬКІ ЖАНРИ

1. Окреслити систему журналістських жанрів, визначити її загальну конфігу
рацію.

2. Розглянути лід як складову журналістського твору, його функції та різно
види.

3. Охарактеризувати інформаційні жанри журналістики, окреслити вимоги до 
інформаційних матеріалів.

4. Визначити методику роботи журналіста над матеріалами інформаційних 
жанрів.

5. Окреслити мову і стиль інформаційних жанрів (лексичний склад, синтак
сичні конструкції, використання абревіатур, цитат тощо).

6. Дослідити місце аналітичних матеріалів у жанровій системі журналістики: 
загальна характеристика, типологічні ознаки.

7. Розглянути методику роботи журналіста над матеріалами аналітичних жа
нрів. Дослідити процес використання прийомів дедукції, індукції, аналогії.

8. Розглянути кореспонденцію як найдавніший і найпоширеніший жанр ана
літичної групи, її види.

9. Розглянути статтю як провідний жанр аналітичної журналістики. Окресли
ти види статей, особливості роботи над ними.

10. Розглянути коментар як аналітичний жанр журналістики, його специфіку, 
вимоги до роботи коментатора в газеті, на радіо, телебаченні.

11. Розглянути рецензію, її типологізацію в журналістиці, специфіку, визнача
льні риси, жанрові вимоги.

12. Визначити огляд як аналітичний жанр журналістики, вимоги до роботи 
оглядача в газеті, на радіо й телебаченні.

13. Визначити роль і місце відкритого листа в системі аналітичних жанрів, 
особливості епістолярної журналістики.

14. Охарактеризувати художньо-публіцистичні матеріали в жанровій системі 
журналістики.

15. Визначити нарис як художньо-публіцистичний жанр журналістики. Розг
лянути види нарисів, вимоги до них, мовностилістичну характеристику.

3. ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА

1. Взаємодія Інтернет та традиційних ЗМІ.
2. Поняття про конвергентний ньюзрум.
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3. Характеристика українського інтернет-простору.
4. Інтернет як феномен культури.
5. Пошук і опрацювання інформації в інтернет-журналістиці.
6. Використання інформаційних ресурсів інтернету.
7. Бази даних. Безкоштовні та платні бази даних.
8. Пошукові системи. їх основні види.
9. Пошук за ключовими словами.
10. Пошукова система Twitter, її властивості.
11. Платформа для створення соціальних мереж Ning.com.
12. Значення гіперпосилань для інтернет-публікацій.
13. Правила їх створення.
14. Обробка і структурування інформаційного змісту.
15. Поняття про юзабіліті.
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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

Магістр
06 «Журналістика та інформація»
061 «Журналістика»
«Журналістика»

Фахове вступне випробування
Білет № 1

Завдання 1. Визначити зміст поняття «тема журналістського твору». 
Окреслити процес вибору теми.

Завдання 2. Поясніть поняття: «онлайнова журналістика», «інтернет- жу
рналістика», «мережева журналістика», «веб-журналістика».

Завдання 3. Охарактеризувати художньо-публіцистичні матеріали в жан
ровій системі журналістики.

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

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність: 
ОП:

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 70

Виконання завдання № 3 60

Усього 200

Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах Пояснення

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

Вступне
випробування

складено

100-
200

150-179
Добре
(в загальному вірне виконання з пе- 
вною 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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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньою програмою 
підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр»

№
пор.

Назва
рейтингу

Кількість
балів
(тах)

Порядок 
визначення рейтингу

1. Академічний рейтинг 
(АР)

10 Визначається за оцінками 
підсумкової зведеної відомості 
або Додатку до диплому 
бакалавра (спеціаліста) за 100- 
бальною шкалою із подальшим 
переведенням у 10-бальну шкалу

2. Фаховий рейтинг 
(ФР)

200 Визначається за 200-бальною 
шкалою за підсумками фахового 
вступного випробування

3. Рейтинг творчих та 
професійних 
досягнень (РТПД)

10 Визначається за 10-бальною 
шкалою за оцінкою творчих та 
професійних досягнень

4. Рейтинг з іноземної
мови
(РІМ)

200 Визначається за 200-бальною 
шкалою за підсумками вступного 
екзамену з іноземної мови

5. Особистий 
інтегральний рейтинг 
вступника (ОІР)

420 ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ
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Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробу
вання за освітньою програмою підготов
ки фахівців з вищою освітою освітнього 

ступеня «Магістр»

Шифр
документа

СМЯНАУ 
ПФВ 15.01.04 (20)-01- 

2021

Стор. 10 з 10

(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУ]У1ЕИТА

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки
і

/ ґ / К ІІ омі З&лаиА ^ ^ \ои ~ .. & і

(Ф 03.02 -02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 3 ДОКУ]МЕНТОМ

№ Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02 -04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ_______ __________

№ Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності

(Ф 03.02 -32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН _____________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено


