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ВСТУП
Підсумкова атестація з практики журналістської діяльності
спрямована на перевірку рівня знань студентів із фахово орієнтованих
дисциплін. Підсумкова атестація включає питання з таких дисциплін:
«Видавнича справа та редагування», «Організація роботи конвергентної
редакції», «Мультимедіатехнології та мультимедіадизайн», «Вступ до
спеціальності», «Телевізійне виробництво», «Радіовиробництво»,
«Газетно-журнальне виробництво», «Інтернет-журналістика» тощо.
Питання екзамену передбачають систематизацію вивченого матеріалу,
розуміння базових положень з журналістики, вміння вільно оперувати
засвоєною інформацією та готовність її застосування на практиці.
Метою підсумкової атестації є з’ясування рівня фахової
підготовленості студентів, її відповідності сучасним вимогам до фахівців
зазначеної спеціальності.

ПРОГРАМА
РОЗДІЛ І
Блок питань покликаний виявити практичні вміння студентів. В
ньому викладені питання, що стосуються конкретних видів та жанрів
журналістики. На початку відповіді студенти мають розкрити
теоретичний бік питання, а потім презентувати власний продукт в даному
жанрі чи за даним видом з власного портфоліо.
Всі питання блоку можна розділити на два напрямки – види та
жанри журналістики. Організаційна структура радіостанції. Професії на
радіо. Професія програмного редактора на радіо. Особливості роботи
редактора. Професії репортера та інтерв’юера на радіо. Коментатор та
оглядач. Професія звукорежисера та звукооператора. Ведучий
радіопрограм. Особливості роботи. Розвиток форматних радіостанцій в
Україні. Класифікації форматів. Комунальне мовлення. Розмовні
формати. Музичні формати. Спеціальні музичні формати. Організація
мовленнєвого дня. Особливості побудови ранкових, денних, вечірніх
відрізків мовлення. Передачі вихідного дня.
Сітка мовлення та її основні елементи. Види програмування
радіоефіру. «Програмне колесо» і особливості його форматування.
Розробка звукової години. Програмування музики. Соціальні функції ТБ.
Особливості його природи. Структура телемовлення в Україні та інших
країнах світу. Від регіональних телеканалів до супутникових систем:
особливості створення контента та менеджмента. Телебачення та
сучасність. Особливості телесередовища. Види мовлення. Редакційна
робота. Журналіст на ТБ. Структура жанрового телебачення. Зміст та
форма журналістського твору для аудіовізуальної середи. Телевізійний
сценарій. Візуалізація журналістського твору. Монтаж та сучасні
телетехнології.
РОЗДІЛ ІІ
Презентація портфоліо.

Питання для підготовки до підсумкової атестації
з практики журналістської діяльності
Питання І блоку програми
1. Радіокоментар: особливості жанру, різновиди.
2. Жанрові особливості радіорепортажу.
3. Інтерв’ю як основний діалогічний жанр радіомовлення.
Особливості підготовки інтерв’ю в «запису» та в «прямому ефірі».
4. Радіокореспонденція як інформаційний жанр радіомовлення.
Призначення та особливості жанру.
5. Радіорецензія: жанрово-типологічні особливості, специфіка
використання ілюстративного аудіоматеріалу.
6. Радіонарис в системі радіожанрів, різновиди радіожанрів.
7. Бесіда як діалогічний жанр на радіо. Вимоги до жанру.
8. Радіоогляд: внутрішньожанрова типологія.
9. Радіозамальовка:
специфіка
використання
акустичновиражальних засобів.
10.
Інформаційне
радіоповідомлення
в
структурі
інформаційної
групи
радіожанрів.
11.
Жанрові різновиди замітки в друкованих виданнях.
Презентація портфоліо.
12. Форма
та
зміст
журналістського
матеріалу в
жанрі
репортажу. Мовно-стильові
особливості репортажу в періодичних виданнях.
13.
Документальна і художня основа нарису в пресі.
14.
Інтерв’ю як метод та жанр журналістики. Типологія
інтерв’ю в періодиці.
15.
Місце сатиричних жанрів в структурі групи художньопубліцистичних (фейлетон, памфлет).
16.
Предмет та об’єкт в рецензії. Структурні елементи
рецензії в періодичних виданнях.
17.
Есе як художньо-публіцистичний жанр.
18.
Метод і жанр журналістського розслідування.
19.
Внутріжанрова типологія огляду в пресі.
20.
Види та основні ознаки жанру кореспонденції в
друкованих виданнях.
21.
Стаття на сучасному етапі розвитку преси.
22.
Мультимедійний репортаж: специфіка створення.
23.
Трансформація жанру нарису в Інтернеті.
24.
Замальовка: особливості вибору подієвого приводу,
вимоги до закадрового тексту.
25.
Ток-шоу
на
телебаченні:
структурно-організаційні
особливості
26.
Телеогляд: актуальність жанру, тематика, образи і способи
монтажу.

Телекоментар: актуальність жанру, тематика, образи і
способи монтажу.
28.
Телерепортаж: особливості жанру.
29.
Проблемний, подієвий та подорожній нариси у сучасній
українській телепубліцистиці.
30.
Телеінтерв’ю: особливості жанру.
27.

Питання ІІ блоку програми
Презентація портфоліо.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
під час підсумкової атестації з практики журналістської діяльності
Для оцінювання відповіді студента використовується національна шкала
та шкала ECTS.
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності
90 – 100

Оцінка
Оцінка за
ECTS національною
шкалою
А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

задовільно

Критерії оцінювання

Студент в повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, глибоко та
аргументовано
розкриває
зміст
екзаменаційних питань, дає повні
відповіді на додаткові питання,
виявляє здатність до систематизації
отриманих знань та їх практичного
застосування.
Студент у повній мірі володіє
навчальним матеріалом, глибоко та
аргументовано
розкриває
зміст
екзаменаційних питань, проте дає
недостатньо повні відповіді на
додаткові питання.
Студент достатньо добре володіє
навчальним матеріалом, чітко і
послідовно
розкриває
зміст
екзаменаційних питань, але при
викладанні деяких питань не
вистачає достатньої глибини та
аргументації. Допускаються окремі
несуттєві неточності та незначні
помилки.
Студент
в
цілому
володіє
навчальним матеріалом, але не
демонструє достатньої глибини
аналізу, не подає обґрунтування
своїх відповідей, допускає при цьому
окремі неточності та помилки.
Студент загалом задовільно володіє
основними
положеннями
теоретичного матеріалу, але не
демонструє достатньої глибини
аналізу, у відповідях практично
відсутнє
обґрунтування

0-59

FX

незадовільно

висловлюваних
положень,
допускаються суттєві неточності та
помилки.
Студент в неповному обсязі володіє
навчальним
матеріалом,
недостатньо, незадовільно розкриває
зміст теоретичних питань, допускає
суттєві неточності та помилки.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що
передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується
невизначеністю умов
ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях.
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК05. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК07. Здатність працювати в команді.
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою.
ЗК12. Здатність спілкуватися іноземною мовою
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери
соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності.
СК02. Здатність формувати інформаційний контент.
СК03. Здатність створювати медіапродукт.
СК04. Здатність організовувати й контролювати
командну професійну діяльність.
СК05. Здатність ефективно просувати створений
медійний продукт.
СК06.
Здатність
до
провадження
безпечної
медіадіяльності
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