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Програму складено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» на
підставі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11
жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
21 грудня 2018 року за № 1456/32908 для організації та проведення фахових
вступних випробувань до Української академії друкарства на навчання за
освітньо-науковою програмою «Видавнича справа та медіакомунікації» за
спеціальністю 061 «Журналістика» освітнього ступеня «Магістр».

1. Загальні положення
Фахове вступне випробування зі спеціальності 061 «Журналістика», що
пропонується вступникам для продовження навчання за освітньо-науковими
програмами підготовки магістрів є формою іспиту, програма якого
розробляється закладом вищої освіти та охоплює основні положення
освітньої програми підготовки фахівців спеціальності (напряму підготовки)
061 «Журналістика» ступеня «бакалавр».

2. Принципи виконання
Білет фахового вступного випробування містить 30 тестових завдань, які
охоплюють лекційний та практичний курс фундаментальних і професійноорієнтованих дисциплін «Теорія масової комунікації», «Масова комунікація
та інформація», «Медіаправо», «Журналістська етика», «Теорія і методика
журналістської творчості», «Мова сучасних медіа».
Завдання реалізовано як тести з множинним вибором відповідей для
контролю знань термінів, визначень, понять тощо, перевірки уміння
орієнтуватися в групі схожих понять, явищ, процесів, а також навичок
практичного застосування теоретичних знань.
У завданнях передбачено 3 варіанти відповідей, серед яких правильною є
лише одна. Час виконання завдання - 3 (три) академічних години.
Практичне завдання полягає у написанні рецензії на статтю, що додається до
кожного варіанта. Обсяг тексту рецензії — до 2000 знаків.

3. Критерії оцінювання
Завдання оцінюються за 200-бальною шкалою. При цьому кожному
правильно виконаному завданню відповідає певна кількість балів.
Максимальна кількість балів за виконання тестової частини — 90.
Максимальна кількість балів за виконання практичного завдання ( написання
рецензії) — 110.
Критерії оцінювання практичного завдання:
1) жанрова відповідність (15 балів);
2) структура тексту (25 балів);
3) логічність викладу (25 балів);
4) мовностилістичне оформлення (25 балів);
5) обґрунтованість висновків (20 балів).
Примітка. Роботу, в якій виявлено плагіат, не оцінюють, результати
практичного завдання анулюють.
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