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Творчий конкурс – професійно-орієнтоване випробування вступника, 
під час якого він має продемонструвати знання й навички на доказ його 
готовності до опанування журналістського фаху й здатності виконувати 
творчі завдання. 

Вступник повинен продемонструвати свої знання української мови, 
вміння точно й повно відображати події, викладати свої думки послідовно й 
грамотно. 

Творчий конкурс передбачає написання журналістського твору за 
результатами організованої для вступників прес-конференції. 

 

ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ТВІР 

Для вступників за напрямом «журналістика» моделюється професійна 
ситуація: прес-конференція. Спілкування вступників із запрошеним гостем 
відбувається протягом 60 хвилин. У цей час екзаменаційною комісією 
ведеться цифровий аудіозапис розмови. Вступники письмово фіксують хід 
розмови, запитання та відповіді. Забороняється використання записувальних 
пристроїв. 

За зібраними матеріалами вступники протягом 180 хвилин пишуть 
журналістський твір у довільному жанрі обсягом до чотирьох аркушів 
формату А4. 

При написанні журналістського твору вступнику слід виявити здобуті 
в середній школі вміння: точність та повнота відтворення фактів, 
послідовний і грамотний виклад думок. 

До участі у загальному конкурсі не допускаються вступники, які 
набрали за творчий конкурс менше 170 балів (денна форма навчання), 
менше 140 балів (заочна форма навчання). 



Система оцінювання вступного іспиту «Творчий конкурс» 

Максимальна оцінка іспиту становить 200 балів, тобто журналістський 
твір оцінюється за стобальною шкалою +100. 

До твору вступник обов’язково добирає заголовок, який повинен 
привернути увагу читача, але не спотворити ідей та думок гостя прес-
конференції. 

Система оцінювання 

Елемент оцінювання Рівень оцінки 
Кількість 
балів 

Точність  
відтворення фактів 

Високий 20 
Добрий 15 
Середній 10 
Низький 5 

Дуже низький (неправдивість) 0 

Повнота  
відтворення фактів 

Високий 20 
Добрий 15 
Середній 10 
Низький 5 

Дуже низький (факти не відтворені) 0 

Уміння послідовно  
викладати думки 

Високий 20 
Добрий 15 
Середній 10 
Низький 5 

Дуже низький (непослідовний 
виклад) 

0 

Уміння грамотно  
викладати думки 

Високий 20 
Добрий 15 
Середній 10 
Низький 5 

Дуже низький (безграмотно) 0 

Заголовок 

Високий 20 
Добрий 15 
Середній 10 
Низький 5 

Дуже низький (заголовок відсутній) 0 
 

 

 



 

Рівні оцінки: 

 високий – усе виконано правильно, є повнота відтворення, оцінні 
судження логічно випливають зі сказаного тощо; вдалий 
заголовок; 

 добрий – недостатньо неповно, але правдиво відтворено 
ситуацію; деякі оцінні судження надумані, логічно не 
випливають зі сказаного; заголовок відображає подію, але не 
привертає уваги; 

 середній – частково неповно й упереджено відтворено ситуацію; 
коментарі подано майже без аргументів; заголовок привертає 
увагу, але не точно відтворює подію; 

 низький – завдання виконано майже неправильно, не відповідає 
вимогам; 

 дуже низький – елементи оцінювання виконано неправильно. 

 

До остаточної оцінки (окрім 200) екзаменатор має право нарахувати 
додаткові  бали (від 1 до 4) за таких умов: 

1) охайність в оформленні тексту (1 бал); 

2) бездоганна грамотність (1 бал); 

3) виправдана оцінка суджень (1 бал); 

4) повна реалістичність у відтворенні події (1 бал). 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол 
№6 від 25 січня2013 р. 


