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1. Мета комплексного іспиту з теорії та історії журналістики й 

медіакомунікацій – встановити набуття студентом інтегральної компетенції 

підготовки на рівні, достатньому для присвоєння освітньої та професійної 

кваліфікації. 

2. Попередні вимоги до допуску студента до комплексного іспиту: 

1. Успішне виконання індивідуального навчального плану (90 кредитів). 

2. Набуття передбачених навчальним планом компетенцій. 

3. Результативність підготовки за освітньою програмою на рівні не 

нижче «задовільно». 

  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Комплексний іспит є підсумковим атестаційним компонентом навчання, 

що формується на основі програми іспиту для кожного вибіркового блоку 

освітньої програми. Він є одним із двох основних компонентів атестації 

випускників освітньої програми «Журналістика та медіакомунікації». 

Комплексний іспит дає змогу оцінити глибину здобутих студентом 

магістратури теоретичних знань і виявити ключові практичні навички. За 

допомогою іспиту підтверджується опанування студентом таких програмних 

результатів навчання:  

 

4. Завдання: 

- перевірити рівень знань та компетенцій студента з метою присвоєння 

освітньої кваліфікації. 

- встановити рівень фахових навичок та вмінь для присвоєння 

професійної кваліфікації. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Визначаються як сума набутих компетентностей та результатів навчання 

впродовж 1,4 роки (90 кредитів). 

 

Іспит спрямований на формування інтегральної компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із 

програмними результатами навчання: 

ПРН-1. Аналізувати та узагальнювати результати досліджень і робити 

висновки про закономірності. 

ПРН-2. Планувати дослідження у галузі соціальних комунікацій на 

замовлення, проєктувати ефективність нових нішевих видань. 

ПРН-6. Робити висновки про результативність досліджень. 

ПРН-8. Показувати проблемні питання у діяльності сучасних 



медіаорганізацій. 

ПРН-11. Оцінювати проблемні питання професійної діяльності, 

застосовуючи знання з різних предметних галузей. 

 

7. Схема формування оцінки. 

Не пізніше як за 6 місяців до початку ЕК на сайті ННІЖ 

оприлюднюються програми підготовки іспиту (http://journ.knu.ua/prohramy-

atestatsii-mahistriv/), що містять питання та перелік джерел для підготовки. 

Перед іспитом гарант програми проводить консультацію.   

  

7.1. Процедура проведення іспиту 

До початку іспиту, але не пізніше як за 30 календарних днів гарант 

програми готує білети, які затверджуються Вченою радою ННІЖ. 

Не пізніше як за день до іспиту гарант програми передає білети, 

підписані головою та секретарем вченої ради ННІЖ голові ЕК (особисто). 

Всього виготовляється така кількість комплектів білетів, яка відповідає 

кількості груп у конкретному ЕК, кількість білетів у комплекті може бути 

довільною, але не меншою ніж кількість студентів +5 білетів. 

Під час іспиту студент обирає білет із пакету білетів і готується до 

відповіді. Час підготовки до відповіді визначається студентом, але не може 

перевищувати 30 хв. Усна відповідь студента перед комісією триває 

визначену студентом кількість часу, але не більше 30 хвилин. 

Кожен член ЕК виставляє свою оцінку за іспит, на підсумковому 

обговоренні визначається спільна, погоджена оцінка, яка має визначатися як 

середнє арифметичне від оцінок членів ЕК. Голова ЕК при голосуванні за 

підсумкову оцінку має 2 голоси. Підсумкова оцінка при обговоренні 

вноситься в протокол ЕК і не підлягає перегляду після остаточного 

голосування. 

Голова та члени ЕК можуть висловити окрему думку щодо оцінювання 

студента, яка вноситься в протокол комісії. Секретар ЕК участі в голосуванні 

та погодженні остаточної оцінки не бере, натомість відповідає за внесення 

оцінок в протокол ЕК. 

Після проведення іспиту голова ЕК або член ЕК за його дорученням 

оголошує оцінки. За потреби, оцінки можуть бути прокоментовані відповідно 

до критеріїв оцінювання відповіді студента. 

Протокол ЕК долучається до інших документів, що визначенні 

Положенням про кваліфікаційну комісію та передається у НМЦ КНУ у 

відповідно до передбаченої процедури. 

Іспит відбувається письмово у формі відповідей на теоретичні питання, 

вміщені в білетах, затверджених Вченою радою Навчально-наукового 

інституту журналістики. 

 

Загальна кількість балів – 100, яка є середньозваженою (інтегральною) 

величиною оцінок відповідей на перше і друге питання білетів. 

 



Критерії оцінювання: 

1. Відповідність змісту відповіді сформульованому в білеті питанню, 

вичерпність інформації – 70 балів. 

2. Точність і конкретність викладу інформації – 15 балів. 

3. Творчий підхід, ілюстрування теоретичних положень прикладами із 

практики – 10 балів. 

4. Мовностилістична вправність – до 5 балів. 

 

Невідповідність відповідей за кожним із пунктів – підстави для зниження 

оцінки: 1.1. – до 40 балів; 1.2. – до 10 балів; 1.3. – до 7 балів; 1.4. – до 3 балів. 

 

Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8. Рекомендовані джерела. 

 

Теоретичні та практичні дослідження, Закони України, професійні та 

етичні кодекси включаються до Програми підсумкової кваліфікації кожного 

конкретного вибіркового блоку освітньо-професійної програми 

«Журналістика та медіакомунікації». 

  


