
 



1. Загальні положення 

Творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення 

достатності рівня творчих здібностей вступника для участі в конкурсному відборі 

на освітні програми спеціальності 061 «Журналістика» і є обов’язковою для участі в 

конкурсному відборі.  

Вступник повинен продемонструвати: здатність виконувати редакційні творчі 

завдання; ініціативність, оригінальність мислення та професійну зацікавленість;  

вміння логічно та оригінально викладати думки, комунікабельність та готовність до 

ведення діалогу; здатність зібрати та критично осмислити інформацію. 

ІІ. Форми проведення творчого заліку. 

Творчий залік проходить у кілька сесій.  

Творчий залік передбачає такі форми проведення: очна (аудиторна робота) або 

заочна (написання журналістського твору); проходження майстер-класу й підготовка 

журналістського твору на базі «Школи універсального журналіста» НаУОА; 

рейтингове зарахування. 

Абітурієнт може вибрати на власний розсуд будь-яку з форм участі у творчому 

заліку. 

Абітурієнтів, яким зараховують творчий залік, допускають до участі в конкурсі. 

 

ІІІ. Написання журналістського твору 

Творчий залік передбачає підготовку та подання одного самостійного 

публіцистичного тексту (есе) за однією з тем, вказаних у цій програмі. (Текст має бути 

виконаний у форматі Word (кегль 14, шрифт Times New Roman, інтервал 1, 

вирівнювання по ширині аркуша). Обсяг кожного тексту повинен становити не менше 

4000 друкованих символів (із пробілами)). 

Абітурієнти, які обирають очну форму участі у творчому заліку, виконують 

роботи під час проведення очних сесій для складання творчого заліку згідно з 

розкладом НаУОА. 

Учасники, які обирають заочну форму складання творчого заліку, повинні 

зареєструватися на веб-сайті НаУОА за адресою http://olimp.oa.edu.ua/login/index.php  

на сторінці реєстрації учасників.  

У файлі творчого заліку потрібно вказати інформацію про себе:  

Прізвище, ім’я, по батькові 

Рік і місце народження 

Місце навчання (область, район, населений пункт, навчальний заклад) 

Контактний телефон 

Поштова адреса для листування 

Електронна пошта 

Додатково до есе за запропонованими темами можна подавати  публікації з 

підготованих абітурієнтом текстів у доступних друкованих чи онлайнових ЗМІ. 

Наприклад, це може бути публікація абітурієнтом свого тексту на блозі, який 

http://olimp.oa.edu.ua/login/index.php


розміщений на місцевому інформаційному ресурсі (сайт міста, всеукраїнський 

інформаційний сайт). (Опублікований матеріал із вказаною датою публікації чи 

розміщення в мережі Інтернет має бути засвідчений підписом керівника ЗМІ та 

печаткою редакції. Якщо матеріал підписаний псевдонімом, його також має завірити 

редактор, вказавши ім’я автора). 

Орієнтовні теми для написання есе: 

1. Журналіст – це не професія, це стиль життя. 

2. Журналіст: відповідальність перед собою і перед суспільством.  

3. Журналістика і влада: співпраця чи протистояння? 

4. Навіщо вивчати власну історію. 

5. Країна починається з тебе. 

6. Мій кумир у журналістиці. 

7. Що шукає у соціальних мережах моє покоління? 

8. Чому я хочу навчатися в Острозькій академії? 

9. Лист майбутньому/-ій собі: чого я хочу досягнути. 

10. Де закінчуються права і починаються обов'язки? 

11. Навіщо вивчати власну історію? 

12. Що таке сильна країна? 

13. Мої перші кроки після обрання Президентом України. 

14. Як вирішувати проблему безпритульних тварин? 

15. Вивчення мов розширює горизонти. 

16. Книга друкована і книга електронна: за і проти. 

17. Що означає для мене бути успішною людиною? 

18. Які ЗМІ читають/дивляться у моїй родині й чому. 

 

ІV. Критерії оцінювання творчого заліку. 

Творчий залік оцінюється за 12-бальною системою. Конкурсний бал за 12-

бальною шкалою оцінювання переводиться у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до 

таблиці 6 Правил прийому до НаУОА.  

Роботу, у якій встановлено факт плагіату, не оцінюють, а результати творчого 

конкурсу анулюють. 

У поданих роботах оцінюється рівень володіння інформацією за заданою темою, 

мовне виконання твору, дотримання жанрових вимог. 

 

V. Рейтингове зарахування. 

За наявності відповідних іменних сертифікатів і/чи  дипломів творчий залік 

зараховується: 

- переможцям ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України у секції 

«Журналістика»; 



- вступникам, які в поточному навчальному році закінчили «Школу 

універсального журналіста» в НаУОА; 

- переможцям Всеукраїнського конкурсу учнівських творчих робіт «Я – 

журналіст!»; 

- вступникам, які в поточному році стали переможцями (І, ІІ, ІІІ місця) 

Всеукраїнського турніру юних журналістів. 

Сертифікати/дипломи/грамоти абітурієнти подають як особисто, так і онлайн. На 

електронну адресу творчого заліку http://olimp.oa.edu.ua/my/  вступники можуть 

надсилати скановану копію сертифіката/диплома/грамоти для рейтингового 

зарахування творчого заліку. Під час подання оригіналів вступних документів 

подається й оригінал сертифіката/диплома/грамоти. 

 

 

   Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою журналістики.  
 

 

Програма розглянута та схвалена на засіданні Приймальної комісії НаУОА 

(Протокол №1  від  26.01. 2018) 
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