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Вступ
Мета співбесіди – визначити фаховий рівень абітурієнта, його журналістський
потенціал, коло професійних інтересів, рівень мотивації до навчання.
Співбесіда проводиться у формі усних запитань-відповідей.
Під час співбесіди абітурієнтові повідомляються бали, які він отримав за
поданий творчий доробок. В разі потреби, абітурієнт відповідає на уточнюючі
запитання щодо свого творчого доробку.

Зміст програми
Перелік орієнтовних запитань до співбесіди
● Назвіть українських чи закордонних журналістів, які є для вас авторитетами у
професії.
● Назвіть медіа, які ви регулярно читаєте/дивитеся/слухаєте.
● Назвіть ключові тенденції світу сучасних медій.
● Назвіть ключові професійні характеристики сучасного журналіста.
● Назвіть головні проблеми сучасної української журналістики.
● Що спонукало вас обрати фах журналіста?
● Оцініть свій фаховий рівень і потенціал: переваги і недоліки.
● Журналістом якого типу медій – радіо, телебачення, газета, журнал, онлайнвидання – ви б хотіли працювати?
● Яка тематична спеціалізація є для вас близькою?

Критерії оцінювання
Упродовж співбесіди абітурієнт відповідає на 5 груп тематичних запитань. В
межах кожної групи вступнику ставиться не більше 3 запитань, вичерпна відповідь на
кожне з яких оцінюється у 2 бали.
Тематичні групи запитань:
● мотивація вибору професії журналіста – 6 балів;
● розуміння місії журналіста у сучасному світі, викликів та перспектив професії –
6 балів;
● світоглядні та професійні орієнтири – 6 балів;

● комунікаційні навички – 6 балів;
● аргументованість у відстоюванні власної позиції – 6 балів.
Максимум балів за фахову співбесіду – 30.
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