
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни «Пресова журналістика» 

Курс 2 курс 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Освітня програма: журналістика  

Форма проведення  Комбінований іспит (50% від кількості балів студент 

може отримати, даючи відповідь на тестові запитання з 

теоретичної частини курсу. Інші 50% балів студент отримує за 

написання матеріалу визначеного жанру. Найвищий бал – 20, 

студент отримує, якщо в матеріалі чітко простежується 

структура: заголовок, лід, сублід, посилання на джерело, 

контекст; тему розкрито достовірно, збалансовано і повно; в 

матеріалі прослідковується вміння працювати з фактами; 

витримана стилістика) 
Тривалість проведення:  2 години 

Максимальна кількість балів:   40 балів 
20 балів - тестова частина іспиту 
 

20 балів – практична частина іспиту 
Критерії оцінювання 40-38 – відмінний рівень знань (умінь) у межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними недоліками 

37-35 – достатньо високий рівень знань (умінь) у межах 

обов'язкового матеріалу без суттєвих грубих помилок 

34-30 – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

29-25 – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

24-20 – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

19-1 – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання  
Перелік допоміжних 

матеріалів 
 

Орієнтовний перелік питань:  

1. До інформаційних жанрів журналістики традиційно 

належать: 

а) звіт, стаття, репортаж, інтерв’ю, есе;   

б) інтерв’ю, звіт, замітка, репортаж; 

в) інтерв’ю, репортаж, замітка, огляд; 

г) звіт, кореспонденція, інтерв’ю, репортаж, замітка. 

2. Ознаками жовтої преси є: 

а) сенсаційні репортажі, безсоромне висвітлення 

таємниць приватного й інтимного життя відомих осіб, 

значна кількість ілюстративного матеріалу, переважно 

еротичного характеру; 

б) аналітичність, надійність фактів і коментарів, 

врівноваженість оцінок, спокійний виклад матеріалу; 

в) сухий дистанційований виклад новин; 

г) пропаганда, агітація, моралізаторство. 

Завдання: 



1. Написати подієву замітку з адресним лідом. 

 

Порядок переведення рейтингових показників успішності 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка  

за стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 
Національна  

шкала 

Залікова  

оцінка 

А 
90-100  

балів 

Відмінно —відмінний рівень знань 

(умінь) у межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками  

ВІДМІННО 

ЗАРАХОВАНО  

В 
82-89  
балів 

Дуже добре —достатньо високий 

рівень знань (умінь) у межах 

обов'язкового матеріалу без 

суттєвих грубих помилок  ДОБРЕ 

С 
75-81  
балів 

Добре — в цілому добрий рівень 

знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 
69-74  
балів 

Задовільно — посередній рівень 

знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для 

подальшого навчання або 

професійної діяльності  
ЗАДОВІЛЬНО  

Е 
60-68  
балів 

Достатньо — мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь)  

FX 
35-59  
балів 

Незадовільно з можливістю 

повторного складання — 

незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного 

перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання  НЕЗАДОВІЛЬНО  
НЕ 

ЗАРАХОВАНО  

F 
1-34  
балів 

Незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням курсу  —

досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни  

 

Затвреджено на засіданні кафедри журналістики та нових медіа, протокол № ____ від 

«____» ______ 2018 року. 
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Завідувач кафедри   ________________   проф. Семенець О. О. 
 


