
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра журналістики та нових медіа 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Формати репортерських проектів» 

Курс 1 рік навчання в магістратурі 

(5 курс) 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Освітні програми: Журналістика 

Форма проведення  Комплексний іспит  

1. 30 тестових завдань  

2. Презентація  концепції авторського  

відеопроєкту  (журналістського 

розслідування або спецрепортажу)  з 

частиною відео (стендап журналіста) 

Тривалість проведення:  1 година+20 хв 

Максимальна кількість балів:   40 балів 

Письмові відповіді (тести) 

– 15 балів, 

Презентація  проекту ( формат спеціального 

репортажу або журналістського розслідування) 

– 25 балів 

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 Комп’ютери, платформа  Moodle 

Орієнтовний напрямок тестових 

завдань  

1. Множинний вибір – одна відповідь 

1. Робота журналіста-розслідувача складається з 

таких етапів:  

А. Кабінетного та локального.  

Б. Локального та польового.  

2. В. Кабінетного та польового. 

3.  

Питання для семестрового контролю 

1. Розкрийте особливості  роботи  з джерелами журналістського розслідування. 

2. Визначте специфіку репортажу як поштовху до проведення журналістського 

розслідування 

3. Схарактеризуйте професійні та етичні стандарти у журналістському розслідуванні  

4. Проаналізуйте  репортаж у структурі журналістського розслідування 

5. Схарактеризуйте особливості аналізу інформації у журналістському 

розслідування.  



6. Визначте особливості структурування інформації, зібраної під час кабінетного та 

польового  етапів проведення журналістського розслідування. 

7. Розкрийте  зв’язок довіри  до журналіста  з верифікацією  інформації  

8. Схарактеризуйте структурування інформації та побудова сюжету  для 

журналістського розслідування.    

9. Визначте особливості спеціального  репортажу  резонансної події 

10. Розкрийте особливості спеціального репортажу та його  види   

11. Надайте характеристики спеціального репортажу як формату висвітлення 

проблемної теми. 

12. Визначте тематику та форматність сучасних спецрепортажів на різних 

медіаплатформах.  

13.  Проаналізуйте суперечливість існування телевізійного спецрепортажу в практиці 

журналіста сьогодні.   

14. Проаналізуйте жанр  спецорепортажу в новинах та інших телепрограми 

(репортажний метод у  документальних форматах).  

15. Розкрийте особливості використання телевізійного спецрепортажу  в 

інвестигативній журналістиці 

 

Затверджено на засіданні кафедри журналістики та нових медіа, протокол № 

9 від «1» квітня 2020 року. 
 

Екзаменатори:   ________________ доц. Лісневська А.Л. 

  

Завідувач кафедри   ________________ доц. Гандзюк В.О. 
 

 

 


