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Вступ
Письмовий іспит зі спеціальності покликаний з’ясувати дослідницький,
аналітичний та фаховий практичний медійний потенціал абітурієнта за
такими професійними напрямами:


Медіааналітик, фахівець із комунікацій;



Фахівець із цифрових медій;



Фахівець із візуальних комунікацій.
Зміст програми
Письмовий іспит зі спеціальності складений так, щоб виявити

стратегічне мислення абітурієнта; вміння критично та аналітично працювати
з медіаконтентом у кризових ситуаціях; розуміння понять «бренд», «імідж»
та знання щодо формування структури просування події у медіях; здатність
конструктивно резюмувати матеріали; схильність до роботи з даними, щоб їх
представляти візуально.
Завдання 1
Максимум – 10 балів
Продіагностувати публічний виступ (на вербальному рівні).
Запропоноване завдання покликане виявити вміння абітурієнта розуміти
й аналізувати (діагностувати) конкретний закінчений текст (у цьому випадку
– реальну виголошену промову) як вид публічної комунікації. Оскільки для
аналізу студентові надано роздрук/розшифрування промови, то йтиметься
про її аналізування лише на вербальному рівні. У формулюванні завдання
запропоновано алгоритм аналізування промови, який має зорієнтувати
студента на що важливо звернути увагу.
Отже, діагностика передбачає аналізування таких аспектів: контент й
аргументація; структура; стилістика промови; взаємодія мовця із цільовою
авдиторією; характер самого мовця тощо.
Вирішення завдання оприсутнить аналітичний потенціал студента і його
здібності до критичного мислення.
Розподіл балів:

Отже, під час оцінювання завдання зважаємо на такі аспекти
аналізування промови, прописані зрозуміло та посутньо:
1) зміст, ідея й аргументація промови – 2 бали;
2) оригінальність і стилістика промови (метафорика, деталі, гумор та
ін.) – 2 бали;
3) структура промови й логіка побудови – 2 бали;
4) емоційне забарвлення і його доцільність – 2 бали;
5) взаємодія з авдиторією і характер мовця – 2 бали.
Завдання 2
Максимум – 10 балів
Розв’язати кейси кризових комунікацій.
Кожна потужна компанія дбає про свою репутацію на ринку, а зокрема
про те, аби їхній клієнт був задоволений. У компаніях все частіше
відкривають відділи з репутаційного менеджменту, кризових комунікацій,
моніторингу цифрових медій і соцмереж тощо. Від успішного вирішення
дражливих кейсів залежить імідж компанії, а навіть реальні прибутки/збитки.
Важливо максимально оперативно й адекватно зреагувати на запити
клієнтів. Запропоноване завдання має на меті перевірити логіку, креатив і
системне мислення студента у вирішенні проблеми. Писати від імені
компанії – відповідально, адже тут варто враховувати всі можливі наслідки
комунікації, корпоративну етику і специфіку каналів комунікації. Тому в
завданні йдеться про два різні формати, кожен з яких також вимагатиме
іншого підходу до конструювання меседжу.
Розподіл балів:
Отже, під час оцінювання завдання зважаємо на таке:
1) зміст відповіді (адекватність, етичність) – 2 бали;
2) грамотність написання, лаконізм, чіткість – 2 бали;
3) врахування специфіки формату Facebook – 2 бали;
4) врахування специфіки формату Тwitter – 2 бали;
5) зрозумілий і чіткий коментар до вирішення кейсу – 2 бали.
Завдання 3
Максимум – 10 балів
Написати аналітичний висновок.
Завдання має на меті виявити в абітурієнта вміння писати
аналітичний висновок на підставі розрізнення об’єктивно написаних

медіаматеріалів від таких, що подають суб’єктивну точку зору
заангажованих авторів чи служать інтересам певних кіл. На підставі
аналізу трьох різних текстів на одну й ту саму тему абітурієнт
демонструє своє критичне сприйняття інформації та розуміння як
конструювати

і

подавати

новинарну

журналістику

та

авторські

коментарі.
Розподіл балів:
Правильне окреслення тексту та його призначення – 2 бали (в сумі 6
балів).
4 бали надаємо за власний коментар абітурієнта:
 грамотність – 1 бал;
 змістовність – 1 бал;
 аргументованість думки – 2 бали.
Завдання 4
Максимум – 10 балів
Випрацювати стратегію просування події у медіях.
Завдання має на меті з’ясувати, чи абітурієнт знає ключові поняття
(реклама, бренд, імідж), чи розуміє типи медій, щоб просувати рекламне
повідомлення та вміло формувати структуру промокампанії. Дає
можливість виявити творчий підхід та оригінальне бачення у створенні
рекламної кампанії.
Елементи завдання:
 описати основну ідею та мету рекламної кампанії;
 визначити цільову аудиторію;
 вибрати

та

аргументувати

ефективні

для

просування

медіаканали;
 створити розгорнутий план рекламної кампанії;
 записати основні елементи рекламної кампанії (гасло, лого,
зовнішні характеристики бренду);

 аргументувати часові умови втілення рекламної кампанії;
 підсумувати.
Розподіл балів:
 чітка аргументація вибору цільової аудиторії – 2 бали;
 знання понять «бренд», «реклама» – 2 бали;
 наявність логічного, зрозумілого плану просування – 2 бали;
 детальний опис елементів рекламної кампанії (гасло, лого,
зовнішні характеристики бренду) – 2 бали;
 оригінальне бачення – 2 бали.

Завдання 5
Максимум – 10 балів
Продемонструвати навички систематизації даних
Завдання має на меті виявити аналітичний потенціал та навички
систематизації даних, вміння побачити за ними закономірність чи історію і
відтворити її у наочній формі.
На основі запропонованих даних вступник має письмово представити
найбільш оптимальний та зрозумілий спосіб візуального подання цих даних
(зобразити схематично з необхідними поясненнями).
Під час виконання завдання абітурієнт демонструє такі вміння та
компетенції:
- працювати з даними: здатність до попереднього оцінювання даних,
виявлення закономірностей, тренду, зв’язків між даними та висування
робочої гіпотези;
- визначити завдання та функцію візуалізації на основі попереднього
аналізу даних та з урахуванням їхнього типу;
- здійснити та обґрунтувати вибір типу та форми візуалізації як
інструменту для оптимального способу вирішення поставленого завдання;

- правильно використати обраний тип графіка з урахуванням його
функціонального призначення і специфіки;
- здійснити та аргументувати вибір візуального рішення, проявити
дизайнерське мислення.
Враховуємо:
 Формальні вимоги до графічної репрезентації даних – вибір
релевантних величин (не засмічувати графіка), коректний вибір
шкали (осей х, у) і масштабу; коректна сума значень (100 %) для
кругових графіків тощо; осмислене впорядкування даних (за
значеннями, за алфавітом, за логічним смислом тощо).
 Творчий підхід до вирішення проблеми, оригінальні ідеї щодо
візуального оформлення.
Розподіл балів:
1. Зміст, аргументація, логічне обґрунтування, лаконізм (2 бали).
2. Вміння працювати з даними, визначення цілі та завдання візуалізації (2
бали).
3. Розуміння специфіки і функції типів графіків, типів даних, доцільний
вибір форми реалізації (2 бали).
4. Обґрунтування візуальної складової. Розуміння специфіки графічної
репрезентації та візуального сприйняття даних (2 бали).
5. Оригінальність, творчий підхід (2 бали).

Максимальна кількість балів за письмовий іспит зі спеціальності – 50.
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