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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Прийом вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста; ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) з 

інших спеціальностей, для здобуття ступеня бакалавра на спеціальність 

«Журналістика» (на 2 курс), проводиться за результатами фахового 

випробування. 

Фахове випробування – професійно зорієнтоване випробування при 

вступі на спеціальність «Журналістика» факультету міжнародних відносин 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (далі – Університет). Фахове 

випробування проводиться у вигляді письмової роботи -  написання 

мотиваційного листа. 

Вступник повинен продемонструвати уміння переконливо, точно 

аргументувати власні мотиви вибору фаху, повно, логічно й грамотно 

викладати свої думки українською мовою. 

Мета фахового випробування: 

 перевірити розуміння та готовність до опанування професії журналіста; 

 розуміти рівень уміння втілювати набуті у школі знання у галузі 

культури, мови, літератури тощо; 

 провести опитування думок вступників щодо журналістського фаху та 

пріоритетів у його виборі; 

 провести перевірку уміння використовувати правильні, граматично 

визначені форми іменників, прикметників, займенників, числівників, 

прислівників, дієслів; правильне вживання прийменникових 

конструкцій у мовленні; 

 з’ясувати рівень уміння використовувати актуальну інформацію та 

виявити творчий потенціал. 

Вступники за спеціальністю «Журналістика» повинні вміти: 

 правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних намірів;  

 влучно висловлювати думки для успішного написання мотивації 

вибору професійної діяльності; 

 правильно застосовувати особливості стилів української мови,  

 креативно висловлювати думки у письмовій формі; 



 використовувати багатство української мови при створенні тексту.  

ОПИС ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

        Фахове випробування  проводиться в Університеті протягом однієї  

астрономічної години (1 год.).  

Вступникам пропонується написати мотиваційний лист із викладом 

того, що спонукало до вибору фаху журналіста. Вступники пишуть лист у 

довільно обраній формі обсягом один аркуш (1 арк.) формату А-4 (не менше 

150 слів). 

       Комісія оцінює навички володіння граматикою та багатством 

сучасної української літературної мови, оригінальність у викладі думок, 

уміння аналізувати та критично оцінювати факти, події, явища, а також 

створювати мотиваційні аргументи на підтвердження вибору майбутнього 

фаху. 

       Кожен член комісії заповнює відомості з відповідними параметрами 

оцінювання фахового випробуваня. Підсумкові результати, прийняті за 

участю всіх членів комісії, заносяться у екзаменаційну відомість, яку 

підписують голова та члени комісії, та оголошуються не пізніше наступного 

дня. 

      Результати фахового випробування враховуються для вступників як 

на денну, так і на заочну форми навчання. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

        Фахове випробування  вимагає від вступника вміння написання 

тексту публіцистичного стилю. Текст, написаний вступником, повинен 

відповідати за формою мотиваційному листові.   

        Виклад змісту має бути багатий на лексику, демонструвати 

життєвий досвід, творчий підхід, знання граматики, слововживання, 

різноманітність мовних конструкцій, уміння формулювати тези та їх 

аргументацію. 



      Вступник має можливість набрати 100 балів, нарахування яких 

відбувається за такими критеріями: 

Критерій оцінювання Оцінка 
Кількість 

балів 

Повнота розкриття, 

аргументація  суджень 

Високий 20 

Середній 15 

Достатній 10 

Низький 5 

Дуже низький (неповне розкриття) 0 

Чіткість структури тексту  

Високий 20 

Середній 15 

Достатній 10 

Низький 5 

Дуже низький (відсутня чіткість) 0 

Доречність використання тез 

Високий 20 

Середній 15 

Достатній 10 

Низький 5 

Дуже низький (недоречне використання) 0 

Оригінальність викладу думки 

Високий 20 

Середній 15 

Достатній 10 

Низький 5 

Дуже низький (відсутність креативу) 0 

Грамотність у висловленні 

думки 

Високий 20 

Середній 15 

Достатній 10 

Низький 5 

Дуже низький (недопустима кількість 

граматичних помилок ) 
0 

Рівні оцінки: 

високий — високий рівень аналітичних узагальнень, повнота відтворення, 

глибоке різностороннє мислення, логічні оцінні судження; 

середній — автор описово викладає власну мотивацію, порушена деяка 

логічність суджень, допущено 3-4 негрубі помилки; 

достатній — вступник викладає матеріал, припускаючись частково 

помилок, неповно мотивує, припускає незначні помилки у послідовності 

викладу, тези подано частково без аргументів; 



  

низький — низьке розуміння вимог до змісту та форми, структуру виконано з 

їх порушенням, відсутня чіткість в аргументуванні думок, допущено більше 5 

помилок; 

дуже низький — не висвітлено мотивацію, відсутність аналітичних суджень, 

робота не має цілісності, відсутній чіткий висновок. 

      Вступник, який набрав від 0 до 49 балів, не допускається до участі у 

конкурсі за спеціальністю «Журналістика». 

Таблиця переведення балів отриманих на фаховому випробуванні   

 

Рівень досягнень Оцінка 

(5 бальна шкала) 

Оцінка 

(12 бальна шкала) 

Бали, отримані 

на фаховому 

випробуванні 

відмінно 5 10-12 76-100 

добре 4 7-9 60-75 

задовільно 3 4-6 50-59 

незадовільно 2 1-3 0-49 

 

 

 

 

 

 


