
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра журналістики та нових медіа 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Журналістські студії (технології медіа виробництва)», 5 

курс,ВСР, денна 

Курс 1 рік навчання в магістратурі 

(5 курс) 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Освітні програми: Журналістика 

Форма проведення  Комплексний іспит  

1. 20 тестових завдань 

2. Презентація проекту (добірки трьох нарисів 

про відомих українців та 6 карток-історій на тему 

рідковживаних українських слів та правильного 

вживання слів в українській мові).  

 

Тривалість проведення:  1 година 20 хв 

Максимальна кількість балів:   40 балів 

Тестові завдання 

– 20 балів, 

Презентація  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, інтернет 

Орієнтовний зразок тестових 

завдань : 

1. Тип «множинний вибір – одна правильна відповідь» 

2. Що таке Кодекс етики українського журналіста? 

3. 1. Без нього не можна виходити на вулицю. 

4. 2. Новий доданок для смартфону. 

5. 3. Документ, що визначає основні морально-етичні 

орієнтири, яких журналіст має дотримуватися при 

виконанні своїх професійних обов'язків. 

6.  

 

 



 

 

 

Питання семестрового контролю 

1.Назвіть складові професійності журналіста. 

2. Що таке об’єктивність та збалансованість.  

3. Специфіка роботи з фактами.  

4. Назвіть найпоширеніші вади журналістики.  

5. Як розпізнати рейкову новину. 

6. Назвіть основні ознаки новини. 

7. Назвіть типи новин. 

8. Що таке формула новини? 

9. Назвіть жанри, в яких використовується інтерв’ю. 

 10. Назвіть види інтерв’ю та форми запитань при підготовці журналістського 

матеріалу. 

 11. Класифікація питань та прийоми під час інтерв’ю. 

 12. У чому відмінність блогінгу від журналістики. 

 13. Назвіть принципи побудови репортажу. 

 14. Що таке Кодекс етики українського журналіста. 

 15. Що таке об’єктивність у журналістиці. 

 16. Що таке репортаж та його основні типологічні ознаки.  

 17. Назвіть види репортажу. 

 18. Охарактеризуйте жанр «журналістське розслідування» . 

 19. Етапи роботи над журналістським розслідуванням. 

 20. Як написати хороший заголовок та що таке лід. 

 21. Якими є особливості написання журналістського тексту. 

22.Складові популярності сторітелінгу. 

23. Що таке історія. 

24. Назвіть найважливіші елементи історій. 

25.  Що таке «словесне сміття» в журналістських матеріалах. 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри журналістики та нових медіа, протокол 

№5 від «9» січня 2019 року. 
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