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ПРОГРАМА
творчого заліку для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра
за спеціальністю 061 «Журналістика»
(освітні програми «Журналістика» та «Медіакомунікації та зв’язки з
громадськістю»)
Формою перевірки професійних здібностей абітурієнтів, які вступають на
освітні програми «Журналістика» та «Медіакомунікації та зв’язки з
громадськістю» спеціальності 061 – «Журналістика», є творчий залік (письмово).
Це форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня
творчих здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на освітні
програми зі спеціальності 061 «Журналістика» для здобуття освітнього ступеня
бакалавра. Творчий залік розкриває особистісний потенціал абітурієнта в
напрямку майбутньої професії. Кожен учасник може продемонструвати свої
знання і можливості в однакових умовах з іншими учасниками.
Творчий залік будується на таких засадах: імітаційного моделювання
професійної діяльності журналіста; проблемності змісту конкурсу та процесу його
розгортання у творчо-пізнавальну діяльність вступника.
Творчим заліком перевіряється: наявність систематичних знань, рівень
ерудиції, орієнтування в журналістському просторі; формування навичок
мислення за правилами прийняття оптимальних рішень; оволодіння методами
журналістської розробки певної теми; узгодження особистих здібностей з
умовами інформаційної неповноти.
Індивідуальний стиль абітурієнта перевіряється за критеріями:
– практичний стиль: прагнення до ясності викладу та висновків, точне
конкретне мислення, орієнтування на досягнення журналістської дієвості;
– логіко-системний стиль: планомірність та послідовність у думках,
прагнення до систематизації ситуацій;
– критико-аналітичний стиль: вдумливий конкретний аналіз фактів і явищ,
скептичне ставлення до неперевіреної інформації;
– художньо-публіцистичний стиль: нахил до оригінального і водночас
чіткого викладу, рівень образного мислення; органічне використання
мовностилістичних прийомів донесення інформації та власних суджень до
реципієнта; рівень майстерності у володінні зображально-виражальними засобами
журналістського тексту.
У підсумку творчий залік передбачає контроль якостей вступника та оцінку

потенційних характеристик майбутнього журналіста: уміння синтезувати розмаїту
інформацію в єдину систему; формування навичок розв’язання завдань в умовах
обмеженого часу; здатність до саморегуляції творчої діяльності.
Зміст творчого заліку та регламент його проведення
Період проведення: з 12 березня по 20 липня 2018 року.
Для складання творчого заліку вступнику необхідно зареєструватися за
посиланням https://goo.gl/gg9nxw, заповнити електронну форму та прикріпити
файл із власним твором та скановану копію документа, що посвідчує особу.
Абітурієнти, які вступають на освітню програму «Журналістика»
(філологічний факультет) пишуть твір на тему “Моє бачення професії
журналіста”. Твір може бути різних жанрів: стаття, нарис, есе, репортаж тощо.
Абітурієнти, які вступають на освітню програму «Медіакомунікації та
зв’язки з громадськістю» (соціологічний факультет) пишуть роботу, виконану у
жанрі есе, на тему «Медіа в сучасному світі».
Обсяг роботи від 2000 до 4000 (від двох до чотирьох тисяч) знаків з
пробілами. Файл має бути у форматі PDF. Формат А–4, поля: всі – 2,0 см, шрифт
14, Times New Roman, интервал 1,5, у редакції Word 97-2003 без автоматичних
переносів .
Творчий залік оцінюється «зараховано» або «не зараховано».
Вважається, що вступник не склав творчий залік і не допускається до подачі заяви
на вступ, якщо його результат є нижчим, ніж 45 балів.
Аналіз творчого конкурсу здійснюється за такими критеріями:
Елемент оцінювання
Логіка побудови тексту

Рівень оцінки
Кількість балів
Високий
25
Добрий
20
Середній
15
Низький
10
Дуже низький (нелогічно)
5
Повнота розкриття теми
Високий
25
Добрий
20
Середній
15
Низький
10
Дуже низький (не розкрито)
5
Уміння послідовно викладати думки Високий
25
Добрий
20
Середній
15
Низький
10
Дуже низький (непослідовно)
5
Уміння грамотно викладати думки Високий
25
Добрий
20
Середній
15

Низький
Дуже низький (неграмотно)

10
5

Після надсилання роботи вступник отримає відповідь про результат
проходження творчого заліку на свою електронну скриньку (яку він зазначає під
час онлайн-реєстрації) протягом п’яти робочих днів.
Затверджено на засіданні приймальної комісії, протокол № 2 від 12 лютого 2018
року.
Голова предметної екзаменаційної
комісії для прийому творчого заліку
(освітня програма «Журналістика»)

________________ Блажеєвська Ю.М.

Голова предметної екзаменаційної
комісії для прийому творчого заліку
(освітня програма «Медіакомунікації
та зв’язки з громадськістю»)

________________ Сокурянська Л.Г.

