
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра журналістики та нових медіа 

ПРОГРАМА ІСПИТУ 
з дисципліни «Основи виробництва медіапродукту: виробництво інтернет-контенту» 

Курс 1 рік навчання в магістратурі 

(5 курс) 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Освітні програми: Журналістика 

Форма проведення  Комплексний іспит) 

Тривалість проведення:  1 година+20 хв 

Максимальна кількість балів:    

 

Критерії оцінювання Високий (творчий) рівень 

компетентності. 

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє 

особливі творчі здібності, демонструє глибокі 

знання навчального матеріалу, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих джерелах; 

уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно 

та послідовно відповідати на поставлені запитання; 

демонструє вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

переконливо аргументує відповіді. 

Достатній (конструктивно-варіативний) 

рівень компетентності. 

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє 

міцні ґрунтовні знання навчального матеріалу; 

вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці; вільно розв’язує 

практичні вправи та задачі; самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна. 

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні 

знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; у цілому самостійно 

застосовувати їх на практиці; виправляти допущені 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи 

на підтвердження своїх думок. 

Середній (репродуктивний) рівень 

компетентності. 

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент 

відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання та розуміння основних положень, 

але його знання мають загальний характер; має 

труднощі з наведенням прикладів при поясненні 

явищ і закономірностей; з допомогою викладача 

може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких значна кількість суттєвих. 

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за 



початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; його знання мають 

фрагментарний характер, має труднощі з 

наведенням прикладів при поясненні явищ і 

закономірностей; допускає суттєві помилки. 

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень 

компетентності. 

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю 

повторного складання) – студент володіє 

матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального 

матеріалу; не володіє термінологією, оскільки 

понятійний апарат не сформований; не вміє 

застосовувати теоретичні положення під час 

розв'язання практичних задач; допускає значні 

помилки. 

F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) – студент володіє 

матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; 

повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з 

викладачем або самостійно. 

 

Перелік допоміжних матеріалів - 

Орієнтовний перелік питань:  

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

«____» ______ 2019 року. 

Екзаменатори:   ________________    
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