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Вступ
Мета співбесіди – виявити інтелектуальний, аналітичний і практичний
потенціал абітурієнта, а також його здатність до самореалізації на Магістерській
програмі з медіакомунікацій.
Співбесіда відбуватиметься у формі усних запитань-відповідей на підставі
проектної заявки та письмового іспиту вступника.
Якщо потрібно, абітурієнт має відповісти на уточнювальні запитання щодо свого
проекту.
У проектній заявці (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4)
вступник має описати майбутній або вже реальний медіапроект.
Медіапроект має містити: назву; концепт-ідею (мета, завдання, обґрунтування
актуальності); опис змісту; аналіз цільової аудиторії; очікування від результатів.
Разом з основним блоком інформації у проектній заявці ми чекаємо від Вас
посилань на сайти, авторські блоги, YouTube.

Зміст програми
Перелік орієнтовних запитань до фахової співбесіди:
 Ким, на Вашу думку, є фахівець з медіакомунікацій?
 Яка роль медіааналітиків у суспільстві? Кому потрібний аналіз медій?
 Які друковані видання, теле- і радіопередачі, веб-ресурси Ви постійно
переглядаєте і чому?
 Яким має бути працівник нових медій?
 Які негативи й позитиви комунікування у соцмережах?
 Яка, на Вашу думку, доля друкованих медій у цифрову добу?
 Опишіть Ваш досвід роботи з відео та фото.
 Дайте визначення поняттям «інфографіка» та «візуалізація даних». Опишіть
спільні та відмінні риси.
 Як Ви хочете поєднати свій попередньо здобутий фах із медіакомунікаціями?
 Ким ви себе бачите в майбутньому: медіааналітиком, працівником нових медій
чи фахівцем з візуальних комунікацій? Що для цього Ви вже зробили?

Критерії оцінювання
Упродовж співбесіди абітурієнт має відповісти на запитання, що стосуються:
 медіааналітики,
 нових медій,
 візуальних комунікацій,
 персональних інтересів, досвіду.
Вступникові ставимо не більше 2 запитань із зазначених вище категорій. Кожну
вичерпну відповідь оцінюємо 5 балами (разом 20 балів).
Додаткові 10 балів абітурієнт отримає за:


комунікабельність (2 бали);



ерудицію (4 бали);



вміння чітко і грамотно висловлювати власну думку (2 бали);



аргументованість у відстоюванні своєї позиції (2 бали).

Максимальна кількість балів за фахову співбесіду – 30.
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