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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Дослідження медіакомунікацій є міждисциплінарною сферою знання.  

До магістратури за освітньо-професійною програмою «Аудіовізуальні медіа 

та цифрова журналістика» за спеціальністю 061 – «Журналістика» можуть 

вступити абітурієнти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 

спеціаліста і магістра будь-якого напряму підготовки чи спеціальності: 

соціологи, політологи, економісти, юристи, психологи, історики та ін. 

Головна мета  комплексного фахового випробування для вступу на 

навчання за освітньо-професійною програмою «Аудіовізуальні медіа та 

цифрова журналістика» другого (магістерського) рівня освіти у галузі знань 

06 – «Журналістика» за спеціальністю 061 – «Журналістика» для денної та 

заочної форм навчання – виявити креативних освічених абітурієнтів, здібних 

до майбутньої діяльності в сучасному медіапросторі.  

Під час випробування перевіряються загальна ерудиція, 

фундаментальні теоретичні знання в галузі гуманітарних наук і наявність 

творчих здібностей для створення та реалізації індивідуальних проєктів у 

сфері медіакомунікацій. 
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СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ 

 

Комплексне фахове випробування проводиться у письмовій формі та 

спрямоване на оцінювання знань студентів у двох тематичних напрямах, 

відповідно до чого екзаменаційний білет містить два питання: перше – 

теоретичне випробування «Культура та суспільство», друге – «Творче 

завдання».  

Теоретичне випробування «Культура та суспільство» не передбачає 

наявності у абітурієнта глибоких спеціалізованих знань з медіакомунікацій, а 

спрямоване на визначення рівня загальної гуманітарної ерудиції – 

обізнаності абітурієнта щодо базових аспектів і принципів розуміння 

сучасної культури та суспільства. У теоретичному випробуванні 

обов’язковими є знання ключових концептів і теорій з гуманітарних наук, 

посилання на праці провідних мислителів, вміння мислити логічно і 

послідовно, робити обґрунтовані висновки.  

Творче завдання спрямоване на те, щоб визначити рівень креативних 

здібностей абітурієнта у підготовці індивідуального медіапроєкту на задану 

тематику. У виконанні творчого завдання абітурієнт має виявити свою 

фахову зацікавленість, вміння орієнтуватися у системах масмедіа, розуміння 

сучасного медіапростору, знання особливостей різних типів і видів засобів 

масової комунікації, оригінальність авторських ідей та здатність творчо 

мислити.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Теоретичне випробування складається з одного питання тематичного 

блоку «Культура та суспільство». Обсяг письмової відповіді – не більше двох 

сторінок рукописного тексту. 

 

Культура та суспільство 

 

Тематичний план 

 

Історія поняття «культура»: від слова до концепту. Проблема 

дефініції поняття «культура». Метафоричне значення слова «культура» за 

доби античності. Трансформації поняття «культура» в епоху середньовіччя: 

культура і культ. «Річ природна» і «річ штучна» в філософії Нового часу. 

Розрізнення наук про природу і наук про культуру. Систематизація дефініцій 

концепту «культура» в першій половині XX століття. Плюралізм підходів до 

визначення поняття «культура». Становлення досліджень культури у ХІХ – 

на початку ХХ століття. Культура як один з магістральних концептів ХХ– 

початку ХХІ століть. 

 

Культура як система: стратегії концептуалізації. Культура як 

позаприродний світ людини. Опозиція «культура/природа». Культура як 

ритуалізація природних інстинктів. Культура як система. Матеріальна та 

духовна культура. Локальна та глобальна культура. Елітарна, масова і 

народна культура: рухливість меж і динаміка співвідношення. Соціальні 

чинники структурування культури. Етнічна і національна культури. 

Субкультура, контркультура. Культура і цивілізація. Типологія культур: 

синхронічний і діахронічний зрізи. Функції культури. Культура і цінність. 

Класичні ієрархії цінностей в культурі. Ціннісний релятивізм в сучасних 

інтерпретаціях культури. Культура і (як) текст. Визначення культури в 

контексті герменевтичних практик. Культура і мова. Культура як знакова 

система. Культура і образ. Візуальний поворот у культурі ХХ сторіччя. 

Поняття «візуальна культура»: складнощі дефініції. Культура і (як) 

репрезентація ідеологій. Демістифікація ідеологій в дослідженнях культури. 

Стратегії поєднання культури і влади. Культура в добу масового 

технологічного відтворення. Культура і комунікація. Роль медіа в культурних 

комунікаціях. 
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Культурогенез. Дослідження процесів мінливості в культурі. Проблема 

осмислення культурних  трансформацій. Чинники культурних змін, умови та 

механізми їхньої реалізації. Моделі культурної динаміки. Внутрішня 

динаміка культури. Культура і час. Моделі розвитку культури. Лінійна 

модель розвитку як класична концепція осмислення культурних змін. 

Циклічні моделі розвитку культури. Культура і цивілізація в контексті 

циклічної моделі розвитку. Некласичні моделі трансформацій культур: 

1) калейдоскопічна, 2) маятникова, 3) хвильова. Нелінійні моделі осмислення 

культурних змін у контексті некласичних концепцій культурної динаміки. 

Роль хаосу в сучасних концепціях культурних трансформацій. 

 

Українська культура. Історія становлення українського етносу, 

української нації та української ідентичності як культурологічна проблема. 

Ґенеза української культури: основні етапи, їхні особливості. Специфіка 

української культури з позицій «західництва» та «слов'янофільства». 

Українська культура в концепціях закордонних дослідників: роль діаспори у 

дослідженні та збереженні української культурної автентичності. Проблема 

соборності української культури. Європейський вектор розвитку української 

культури. Сучасна українська культура в контексті процесів глобалізації. 

Україна в ХХІ столітті: вибір культурних альтернатив. 

 

Поняття суспільства та його складові. Типології суспільства. Основні 

сфери діяльності суспільства (економічна, політична, соціальна, духовна). 

Суспільні відносини та норми. Поняття соціальної дійсності та соціальної 

реальності. Соціальний простір і соціальний час. Соціальні відносини. 

Класифікація соціальних інститутів. Структура та функції соціального 

інституту. Взаємодія соціальних інститутів. Специфіка соціальних змін у 

суспільстві. Соціальний прогрес і регрес. Соціальні протиріччя та їхній прояв 

у суспільній практиці. Поняття «матеріальне» та «економічне» життя 

суспільства. Суспільне виробництво та його структура. Продуктивні сили і 

виробничі відносини як компоненти суспільного виробництва. Техніка та її 

значення у розумінні динаміки сучасних суспільних процесів. 

 

Історія вчень про суспільство. Розгляд суспільства у вченнях 

античності. Християнське уявлення про суспільство. Уявлення про 

суспільство у добу Нового часу. Формаційний аналіз суспільства. 

Стадіально-технологічний аналіз суспільства. Цивілізаційний принцип в 

розумінні суспільства. Структурно-функціональний підхід до аналізу 
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суспільства. Структуралістський конструктивізм: соціальний простір і теорія 

поля. Феноменологічна модель соціальної реальності: суспільство як 

феномен «життєвого світу». Мова, аналіз і теорія суспільства. 

 

Еволюція суспільства та суспільної комунікації. Становлення, 

розвиток та основні характеристики доіндустріального (аграрного) 

суспільства. Становлення, розвиток і специфіка індустріального 

суспільства. Теорії постіндустріального суспільства. Основні 

характеристики постіндустріального суспільства. Концепції інформаційного 

суспільства. Комунікація та інформація: основні поняття та категорії. Усна, 

письмова та екранна комунікація. Винахід друкарського верстата і 

становлення друкованої культури («Галактика Гутенберга»). Соціально-куль-

турні наслідки винаходів та розвитку телеграфу, телефону, радіо і 

телебачення. Сучасні інформаційно-комунікативні технології. Інтернет як 

соціокультурний феномен («Галактика Інтернет»). Інформаційні війни: 

сутність, учасники, цілі, технології. Інформаційна безпека українського 

суспільства (медіаекологія). 

 

Журналістика як соціокультурний феномен. Журналістика як 

соціальний інститут: варіативність визначень та тлумачень. Журналістика як 

різновид неофіційної влади. Журналістика як різновид бізнесу. Журналістика 

як форма пропаганди. Журналістика як комунікативний феномен. 

Журналістика як система масової інформації. Доступ до інформації. Головні 

категорії теорії журналістики: масова інформація, комунікація, медіа, цільова 

аудиторія, публіцистика, ефективність і дієвість журналістики, свобода 

слова, цензура та ін. Професійні стандарти журналістики. Методика 

журналістської творчості. Риторика і стилістика. Журналістська етика та 

медіаправо. Медіавплив і медіаграмотність. Медіапланування, 

медіаекономіка і медіаменеджмент. Історія української журналістики. Історія 

зарубіжної журналістики. Радіожурналістика. Телевізійна журналістика. 

Фотожурналістика. Інтернет-журналістика та блоґосфера. Сучасна українська 

журналістика: риси, тематика, персоналії.  

 

Аудіовізуальне мистецтво. Аналогові та цифрові технології в 

аудіовізуальному мистецтві. Поняття аудіовізуального твору. Кінематограф 

як мистецтво. Зародження та основні етапи розвитку кінематографа. Сучасне 

кіномистецтво: стрічки, персоналії. Зародження та основні етапи становлення 

телебачення. Сучасне телебачення: контент, жанрове різноманіття, 

персоналії. Операторське мистецтво: засоби виразності. Сценарій як основа 
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екранного твору. Аудіовізуальне мистецтво в добу цифрових медіа. 

Розділ 2 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ  

 

Творче завдання передбачає розробку концепції авторського 

медіапроєкту на задану тематику в одному із наступних напрямів: 

1) радіопроєкт; 

2) телепроєкт; 

3) фотопроєкт;  

4) кінопроєкт; 

5) відеоартпроєкт; 

6) інтернет-проєкт (сайт, інтернет-портал, ютуб-канал, блоґ тощо);  

7) проєкт із використанням VR та AR технологій. 

Напрям, у якому буде розкрито тему проєкту, абітурієнт обирає за 

власним бажанням.  

Тематику медіапроєкту буде оголошено на початку вступного фахового 

випробування.    

Творче завдання включає детальний опис авторського медіапроєкту у 

формі стислого тексту обсягом не більше двох-трьох сторінок.  

 

 

Структура авторського медіапроєкту  

 

 

 Повна назва медіапроєкту. 

 Концепт-ідея з урахуванням типу медіаносіїв. 

 Стисле обґрунтування медіапроєкту. 

 Короткий опис аналогів і прототипів.   

 Цільова аудиторія медіапроєкту. 

 Коло фахівців, яких необхідно залучити до реалізації медіапроєкту. 

 Опис інтерактивного сценарію (за необхідністю). 

 Аудіовізуальні та технічні ефекти (за необхідністю). 

 Періодичність та тривалість програм (за необхідністю).  

 Терміни реалізації медіапроєкту.  

 Очікуваний результат.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Аналізує результати випробування фахова комісія методом експертної 

оцінки й колегіального прийняття рішення та рекомендує до зарахування тих 

вступників, чиї результати є найкращими. Оцінка фахового вступного 

випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).  

Максимальна кількість балів, яку може отримати абітурієнт за 

результатами комплексного фахового екзамену, – 200 балів.  

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо рейтингова оцінка фахового вступного 

випробування складає не менше 150 балів.  

 

Критерії оцінювання  

теоретичного випробування 

 

Теоретичне випробування спрямоване на виявлення навичок 

самостійного творчого мислення й письмового послідовного викладу власних 

думок. Відповідаючи на питання з теоретичної частини випробування, 

абітурієнт повинен показати вміння чітко, логічно й грамотно формулювати 

думки, структурувати інформацію, точно і повно відтворювати факти, 

прізвища, назви праць теоретиків, конкретні концепції та аналізувати їх, 

виділяти причинно-наслідкові зв’язки, ілюструвати поняття відповідними 

прикладами, аргументувати свої висновки.  

Кількість балів експертної оцінки за відповідь на кожне питання 

розподіляється таким чином: 

 

Критерій оцінювання Експертна оцінка 

Повнота, логічність і послідовність розкриття теми 10 балів 

Самостійність відповіді та її відповідність темі 5 балів 

Знання теоретичного матеріалу (з посиланнями на 

назви праць теоретиків, конкретні концепції), 

вміння аналізувати їх, виділяти причинно-

наслідкові зв’язки 

15 балів 

Аргументованість висновків, вміння відрізняти 

головне від другорядного 

5 балів 

Грамотність, охайність оформлення роботи 5 балів 

Усього 40 балів 
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Критерії оцінювання  

творчого завдання 

 

Під час творчого завдання абітурієнти повинні продемонструвати 

загальну ерудицію, фахову зацікавленість, орієнтацію у системах мас-медіа, 

знання особливостей різних типів та видів засобів масової комунікації, 

оригінальність авторських ідей, здатність творчо мислити та коректно 

викладати свої думки, спроможність прогнозувати шляхи реалізації свого 

творчого задуму, культуру письма.  

Виконання творчого завдання оцінюється за наступними критеріями: 

 

Критерій оцінювання Експертна оцінка 

Фахова зацікавленість 10 балів 

Орієнтація у системах масмедіа, розуміння 

сучасного медіапростору, знання особливостей 

різних типів і видів засобів масової комунікації  

10 балів 

Оригінальність авторських ідей 20 балів 

Здатність творчо мислити та коректно викладати 

свої думки 

10 балів 

Спроможність прогнозувати шляхи реалізації 

свого творчого задуму 

5 балів 

Культура письма, грамотність, охайність 

оформлення завдання 

5 балів 

Усього 60 балів 

 
Примітка. Таблиця переведення балів експертної оцінки в рейтингову оцінку 

 

Експертна оцінка  

0–100 балів 

Рейтингова оцінка  

100–200 балів 

0 100 

5 105 

10 110 

15 115 

20 120 

25 125 

30 130 

35 135 

40 140 

45 145 

50 150 

55 155 

60 160 

65 165 

70 170 

75 175 

80 180 

85 185 

90 190 

95 195 

100 200 
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