
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра журналістики та нових медіа 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Мистецтво  репортажу» 

Курс 1 рік навчання в магістратурі 

(5 курс) 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Освітні програми: Журналістика 

Форма проведення  Комплексний іспит  

1. 25 тестових завдань 

2. Презентація драфту проекту -  опис концепції 

проєкту, який складається з  тематичного / 

тематичних репортажів  (ідея проєкту, тема, 

формат, виконавці, стилістика)  

 

Тривалість проведення:  2 години+20 хв 

Максимальна кількість балів:   40 балів 

Тестові завдання 

– 20 балів, 

Презентація драфту проєкту  

– 20 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 зразок тестових 

завдань : 

1. Тип «множинний вибір – одна правильна відповідь» 

2. Репортаж  як метод передачі інформації виник 

3. 1. В античні часи 

4. 2. Наприкінці 19 століття 

5. 3. Наприкінці 20 століття 

6.  

 

 

 

 

 



Питання семестрового контролю 

 

1. Розкрийте  сутність феномену репортажного методу передачі інформації. 

2. Визначте особливості репортажу з екранною дією. 

3. Сформулюйте мету та цілі використання репортажних форматів в ЗМІ. 

4. Визначте складники дії телевізійного репортажу. 

5. Надайте приклади наявності репортажної фіксації реального життя в 

перших кінострічках  Люм’єрів, Д. Вертова, Е. Шуб. 

6. Кінохроніка 20-60 років. 

7. Надайте та проаналізуйте три  приклади прямоефірних програм  на радіо 

та телебаченні  50-60 років 

8. Визначте особливості новинних програм у Радянському Союзу - 

використання репортажу та телемостів. 

9. Визначте особливості новинних програм США – використання репортажу 

в сюжетах. 

10.  Розкрийте  особливості прямоефірне мовлення з гарячих точок на 

глобальних телеканалах BBC, CNN. 

11.  Визначте особливості прямого та фіксованого подієвого репортажу. 

12.  Розкрийте особливості роботи журналіста над фіксованим подієвим  

репортажем для новинної програми. 

13.  Розкрийте специфіку інформпривіду для спецрепортажу.  

14. Схарактеризуйте специфіку тематичного репортажу та особливості роботи 

журналіста. 

15.  Доведіть доцільність використання проблемного репортажу та роботи над 

ним журналіста-аналітика. 

16.  Визначте специфіку використання стандартів журналістики в роботі над 

створенням репортажу  (робота з джерелами інформації) 

17.  Розкрийте особливості  репортажного методу  у прямому включенні 

18.  Проаналізуйте сучасні студійні репортажні формати прямоефірного 

мовлення 

19.   Наведіть приклади використання репортажного методу  у 

прямоефірному мовленні у гібридних форматах 

20.  Розкрийте мовленнєва стилістика подачі інформації  цільовій аудиторії у 

телерепортажах. 

 

 

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. 


