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Програму складено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» на підставі
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, для організації та
проведення вступних випробувань до Української академії друкарства на навчання за
спеціальністю 061 «Журналістика» (освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
«Видавнича справа та медіакомунікації» та «Рекламні та ПР-комунікації») галузі знань 06
«Журналістика» на основі повної загальної середньої освіти.
1. Загальні положення
Для вступу на навчання за спеціальністю «Журналістика» проводиться вступне
випробування у формі творчого професійно зорієнтованого заліку, програма якого
розробляється додатково закладом вищої освіти. Метою даного випробування є не лише
контроль якості знань абітурієнта, але й оцінка професійних характеристик майбутнього
фахівця:
– уміння синтезувати розмаїту інформацію в єдину систему;
– здатність виконувати творчі завдання;
– передбачати події у сфері професійної діяльності;
– формування навичок розв’язання нестандартних завдань в умовах обмеженого
часу.
При складанні творчого заліку вступник демонструє знання й навички, що
засвідчують його готовність до опанування фаху й здатність виконувати творчі завдання.
2. Принципи виконання завдання
Залік проводиться у вигляді письмової роботи. Абітурієнтові буде запропоновано
написати рецензію на довільно обрану ним книгу, що не входить до шкільної програми.
Час написання роботи – 90 хвилин. За цей час вступник повинен написати,
відредагувати чорновий варіант рецензії та переписати її.
Обсяг – не менше двох сторінок формату А4 (~ 250 слів).
Рецензія має продемонструвати вміння абітурієнта характеризувати твір як складову
літературного процесу, визначити його жанр, композицію, вказати на мовностилістичні
особливості. Робота відображатиме текстотворчі навички вступника, його розуміння
тексту як професійного продукту, в якому є місце фактам, коментарям та оцінкам.

3. Критерії оцінювання
При оцінюванні роботи враховується:
– рівень розкриття теми;
– уміння логічно, послідовно, аргументовано викладати думку;
– грамотність та мовностилістична вправність.
Творчий залік оцінюється за шкалою заліку (зараховано / незараховано).
Якщо два із зазначених критеріїв оцінюються як незадовільні, творчий залік не
зараховується.
Роботу, в якій встановлено факт (факти) плагіату, не оцінюють, результати творчого
заліку анулюють.

