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Вступ 
 

Абітурієнти, які вступають на навчання для здобуття ступеня «магістр» 
на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки, 
складають фаховий додатковий іспит, за який отримують зараховано/не 
зараховано. 

Фаховий додатковий іспит проводиться з метою перевірки якості 
загально-професійної й спеціальної підготовки потенційних студентів-
магістрів і дозволяє виявити й оцінити готовність вступника до вирішення 
професійних завдань та до науково-практичної діяльності. 

Вступники повинні мати такі загальні уміння та навички: 
- здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку; 
- навички теоретичного аналізу і узагальнення гуманітарної інформації; 
- уміння здійснювати комунікацію українською мовою та принаймні однією із 

поширених європейських мов; 
- навички взаємодії із іншими людьми; 
- уміння роботи в командах професіоналів різного профілю; 
- уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом. 

Вступники повинні знати: 
- категорійний і понятійний апарат сучасної журналістики; 
- основні закономірності і тенденції розвитку сучасної журналістики; 
- принципи і особливості медіа в Україні і в зарубіжних країнах. 

Вступники повинні вміти: 
- критично мислити й приймати обґрунтовані рішення; 
- коректно висловлювати думки усно й письмово. 
- створювати тексти, розробляти програми конкретних досліджень; 
- здобувати і об’єктивно аналізувати інформацію, обробляти її за допомогою 

сучасних методів та принципів журналістики; 
- володіти однією з іноземних мов у своїй професійній діяльності. 

Додатковий вступний іспит проводиться відповідно до Правил прийому 
в ХДАК. Програма і форма фахового додаткового іспиту є єдиною для всіх 
осіб, які не мають фахової освіти зі спеціальності «Журналістика». 

Програма фахового додаткового іспиту складається з таких дисциплін: 
«Історія журналістики», «Теорія журналістики» та «Практична стилістика». 

 
ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ 
Передумови виникнення зарубіжної журналістики. Пражурналістські 

явища Давньої Греції і Риму. Перші середньовічні видання Західної Європи. 
Журналістика в Європі ХVIII ст. Європейська журналістика ХІХ ст. 
Американська журналістика ХІХ ст. Медіамагнати Америки та їх внесок в 
журналістику. Пулітцерівська премія.  

Основні етапи в історії зарубіжної журналістики Північної Америки та 
Західної Європи ХХ ст. Сучасна нова журналістика. Структура 
американського телебачення. Європейське телебачення: специфіка, основні 
напрями розвитку. Медіа-холдінги. 



Зародження української преси. Журналістський процес в Україні на 
початку XIX ст. Альманахи і збірники 30–40-х pp. XIX ст. Зародження 
журналістики в західноукраїнських землях. Українська журналістика 1848–
1905 pp. Українська преса 1905–1914 pp. Українська преса в роки Першої 
світової війни. Українська преса в роки Другої світової війни. Становлення 
української преси. Напрями розвитку журналістика епохи культу 
особистості. Радянська українська журналістика: основні постаті.  

Українські ЗМІ останні двадцять років: авторська і репортажна 
журналістика. Друковані ЗМІ. Телевізійні та радіокомпанії України. 
Особистий чинник у сучасній українській журналістиці. Тенденції розвитку 
українського телебачення. Відомі постаті вітчизняної журналістики. 
Інформагенства в Україні. 
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14. Срібняк І. Історія журналістики (XVII–XX ст.). Посібник для студентів 
вищих навчальних закладів / І. Срібняк. — К. : ВПЦ НаУКМА, Вид. дім 
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ТЕОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ 
Засоби масової інформації і суспільство. Основні функції журналістики. 

Журналіст як суб’єкт інформаційної діяльності. Види діяльності журналіста. 
Професійні принципи журналістики: оперативність, актуальність, 
об’єктивність, правдивість, аргументованість, коректність, плюралізм. 

Особливості журналістської творчості. Складові журналістської 
майстерності. Шляхи здобування та осмислення інформації. Збір та 
дослідження матеріалу. Методика роботи журналіста з джерелами 
інформації. Факт як основа інформаційного журналістського твору. 

Журналістські жанри. Інформаційні методи відтворення у журналістиці. 
Замітка — найпоширеніший інформаційний жанр журналістики. Звіт як 
специфічний інформаційний жанр журналістики. Репортаж як оперативна 
форма емоційного, наочного зображення події. Інтерв’ю як метод збирання 
інформації і один з інформаційних жанрів журналістики. 

Аналітичні методи відтворення у журналістиці. Читацька аудиторія 
аналітичних матеріалів: кількість і склад. Аналітичний звіт: особливості 
жанру. Аналітична кореспонденція: специфіка жанру. Рецензія. Коментар як 
метод і жанр. Огляд: жанрові особливості. Журналістське розслідування. 

Художньо-публіцистичні методи відтворення у журналістиці. 
Художньо-публіцистичні матеріали в жанровій системі газети, радіо- і 
телепрограми. Жанр нарису: композиція, художні та публіцистичні прийоми. 
Жанр есе в художній публіцистиці. Фейлетон як популярний жанр художньо-
публіцистичної журналістики. Памфлет — провідний жанр критичної 
журналістики. Життєва історія як художньо-публіцистичний жанр 
журналістики. 

Група соціологічних жанрів: моніторинг, рейтинг, соціологічне резюме. 
Розслідувальна журналістика: особливості, види та правила роботи. 

Лист як жанр журналістики. Феномен публічного звернення. Прогноз та 
версія. Метод «домислу» в жанрі розслідувальної журналістики.  

Види ЗМІ за способом поширення інформації. Інтернет-журналістика. 
Інформаційні агенції. Корпункти та фрілансери. 
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Нора-прінт, 2002. — 348 с.  
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; пер. з англ. А. Іщенко.– К. : Києво-Могилянська академія, 2007. — 324 с. 

7. Михайлин І. Основи журналістики / І. Михайлін. — К. : Центр учбової 
літератури, 2011. — 494 с. 

8. Москаленко А. З. Теорія журналістики : підручник / А. З. Москаленко. К. : 
Експрес-об’ява, 1998. — 334 с. 

9. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. — 2-ге вид., 
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ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА 
Предмет і завдання вивчення стилістики. Функціональні стилі. 

Стилістичне використання антонімії, омонімії й паронімії. Синоніми у 
стилістичному плані. 

Групи лексики сучасної української мови за походженням. 
Термінологічна лексика в різних стилях мови. Розмовна, просторічна, 
діалектна лексика в різних стилях.  

Фразеологія у сучасній українській мові. Фразеологічні одиниці у 
засобах масової інформації.  

Морфологічні засоби стилістики (іменник, прикметник, займенник). 
Просте й складне речення у стилістичному плані. Пряма і непряма мова в 
тексті. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ, 
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХДАК У 2019 РОЦІ 

та складають додаткове фахове вступне випробування 
Рівні навчальних досягнень 

Критерії оцінювання навчальних 
досягнень 

Не зараховано  

- абітурієнт дає невірну відповідь на 
запитання,  
- відповіді поверхневі, демонструють 
незнання базових понять предметної 
галузі, 
- абітурієнт не дає відповідей на 
додаткові запитання, 
- абітурієнт виявляє брак логічного 
мислення та здатності послідовно 
викладати інформацію 

Зараховано 

- абітурієнт дає повну і розгорнуту 
відповідь на запитання, 
- ілюструє відповідь прикладами з 
практики,  
- пов'язує теоретичні знання з 
розумінням практичних проблем 
галузі культури і мистецтва,  
- демонструє вільне володіння 
термінологічним апаратом з фаху,  
- дає вірні відповіді на додаткові 
питання;  
- дає конкретні та логічні відповіді, 
обґрунтовуючи власну позицію з 
вибору теми майбутнього наукового 
дослідження. 

 


