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Програма додаткового вступного випробування для вступників на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра зі 

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, спеціалізація 

документознавство та інформаційна / Укладачі проф. Яремчук В.П., ст.викл 

Штурхецький С.В., ст.викл Бондар В.Д., ст. викл Прасюк О.В. - Острог: НаУОА, 2019. 

 

Програма розглянута та схвалена на засіданні Приймальної комісії Національного 

університету «Острозька академія» (Протокол № 3 від 28 лютого 2019 року). 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

У програмі відображено два блоки питань: теорія журналістики та основи 

журналістського фаху.  

Вимоги до знань студента: 

1. ґрунтовних знань з основних журналістикознавчих курсів (знання 

теоретичного матеріалу, вміння підкріпити їх прикладами); 

2. виявлення обізнаності з проблемами розвитку масової комунікації на 

сучасному етапі, основними  технологіями та методиками  досліджень у галузі 

журналістики;  

3. виявлення знань  про види журналістської діяльності і формування 

інформаційної політики, форми реалізації інформаційної політики, про основи 

журналістської етики, правовий статус журналіста і правову компетентність 

журналіста, авторське право у журналістиці, професійні організації журналістів, про 

основні етапи розвитку української журналістики, роль періодичних видань у 

політичному і духовному житті нації; 

4. розуміння особливостей становлення і розвитку журналістики у світі; 

5. виявлення знань про сучасну жанрову систему ЗМІ, форми наукової 

комунікації у журналістикознавстві й едитології, актуальні аспекти редагування, про 

основні принципи інформаційної діяльності, інформаційно-статистичні методи аналізу, 

методи одержання прогнозної інформації; 

6. вміння обирати адекватну технологію залежно від визначеної мети, 

проводити дослідження в галузі журналістики, вести наукові пошуки в галузі 

журналістикознавства, використовуючи найрізноманітніші методи наукового 

дослідження: відбирати, систематизувати та інтерпретувати фактичний матеріал; 

7. вміння самостійно розв’язувати наукові проблеми журналістикознавства на 

базі світового досвіду, широко використовувати в роботі новітній журналістський 

інструментарій; 

8. характеризувати основні етапи розвитку української та світової 

журналістики; давати об’єктивну оцінку найвагомішим друкованим органам та 

редакторській і видавничій діяльності найвідоміших українських і світових діячів; 

характеризувати функції, структуру різних типів видань, робити жанрову 

диференціацію матеріалу; визначати чинники, що складають ефективність виступів 

ЗМІ; 

9. вміння редагувати авторські оригінали та застосовувати різні методи 

редагування; здійснювати правку-вичитку, правку-скорочення, правку-обробку та 

правку-переробку; виконувати коректуру журналістських матеріалів. 

 
 


