
Оновлена інформація про умови вступу у 2013 р. на ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Журналістика» (6.030301)  

 Назва ВНЗ 

Профільний 
предмет (із 

зазначенням 
мінімального 

прохідного балу) 

Предмет на вибір 
 

Наявність 
програми 
творчого 

конкурсу  на 
2013 на сайті 
ВНЗ (станом 

на 25.04.2013) 

Вид творчого конкурсу 
 

Квота 
пільгових 
категорій 

(% від 
обсягу 

держзамо
влення) 

Вартість 
одного 

року 
навчання 
(дані за 

2012/2013 
н. р) 

1.  Бердянський державний 
педагогічний університет  

Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1) написання журналістського твору на актуальну 
сучасну тему; 2) авто презентація. 

25 7790 

2.  Вінницький державний педагогічний 
університет ім. М.Коцюбинського 

Творчий конкурс 
(140)  

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена Написання творчої роботи на одну із 
запропонованих тем 

20 9100 

3.  Ужгородський національний 
університет 

Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена Письмова робота публіцистичного жанру (рецензія, 
нарис, репортаж, роздуми, огляд, літературний 
портрет) за однією із запропонованих тем.  

20 4200 

4.  Дніпропетровський національний 
університет ім. О. Гончара 

Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена  Письмовий твір на одну з трьох запропонованих тем 25 10200 

5.  Донецький національний університет  Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1 етап: написання журналістського твору за 
результатами змодельованої професійної ситуації: 
прес-конференції, круглого столу тощо; 2 етап: усна 
промова на заздалегідь підготовлену тему.  

20 9750 

6.  Запорізький національний технічний 
університет 

Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1) написання твору-мініатюри, відгуку або рецензії 
на прочитану книгу, переглянутий кінофільм; 2) 
підготовка до інтерв’ю з представниками різних 
професій; 3) редагування тесту 

25 6231 

7.  Запорізький національний університет Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1) написання на одну із запропонованих тем: 
замітки, нарису або тексту свого виступу на класних 
зборах; 2) написання творчої роботи на одну із 
п’яти запропонованих тем.  

10 9400 

8.  Кам'янець-Подільський національний 
університет ім. І.Огієнка 

Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена Твір на актуальну тему сучасної журналістики 20 9500 

9.  Київський національний університет 
ім. Т. Шевченка 

Творчий конкурс 
(170) 

іноземна мова оприлюднена Журналістський твір (за результатами прес-
конференції) 

25 25000 

10.  Київський національний університет 
культури і мистецтв 

Творчий конкурс 
(150)  

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена Написання журналістського твору за 
продемонстрованим комісією мистецьким 
предметом (картиною, скульптурою) або 
прослуханим фрагментом оповідання. 

25 Інформація 
відсутня 

http://bdpu.org/regulations.html
http://bdpu.org/regulations.html
http://bdpu.org/creative_contests.html
http://www.vspu.edu.ua/index.php?p=reception
http://www.vspu.edu.ua/index.php?p=reception
http://www.vspu.edu.ua/index.php?p=reception_jurn1
http://www.univ.uzhgorod.ua/matriculant/
http://www.univ.uzhgorod.ua/matriculant/
http://www.univ.uzhgorod.ua/uploads/files/matriculant/2013/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.dnu.dp.ua/view/pk
http://www.dnu.dp.ua/view/pk
http://www.dnu.dp.ua/view/tvorkonk
http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/admission/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83-2012.aspx
http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/admission/Undergraduate/Pages/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.aspx
http://zntu.edu.ua/spisok-telefoniv-strukturnih-pidrozdiliv-zntu
http://zntu.edu.ua/spisok-telefoniv-strukturnih-pidrozdiliv-zntu
http://pk.zntu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/03/zhurnal_2013.pdf
http://www.diso.edu.ua/abiturientu/programi-fakhovikh-vstupnikhviprobuvan.html
http://web.znu.edu.ua/pk/517.ukr.html
http://web.znu.edu.ua/pk/517.ukr.html
http://web.znu.edu.ua/pk/2013/zur_baka_2013.pdf
http://www.kpnu.edu.ua/content/view/1502/215/
http://www.kpnu.edu.ua/content/view/1502/215/
http://files.kpnu.edu.ua/objects/zhurnalist.pdf
http://univ.kiev.ua/ua/#abit
http://univ.kiev.ua/ua/#abit
http://journ.univ.kiev.ua/files/tk2013.pdf
http://knukim.edu.ua/abituriyentu/perelik-ispitiv/
http://knukim.edu.ua/abituriyentu/perelik-ispitiv/
http://knukim.edu.ua/abituriyentu/perelik-ispitiv/


11.  Київський славістичний університет Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена Подання заздалегідь підготовлених не менше трьох 
письмових журналістських творів різних за 
тематикою та жанром. Також можна подавати  
журналістські матеріали, засвідчені підписом 
керівника ЗМІ або видавництва і печаткою.  

- 8920 

12.  Київський університет ім. Б. Грінченка  Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1 етап: написання журналістського твору в жанрі есе 
за матеріалами фахово вмотивованої ситуації;  
2 етап: усний виступ на одну з 50 тем, оголошених 
на творчому випробуванні.  
Під час оцінювання творчого конкурсу враховується 
наявність та якість творчого доробку, рекомендацій.    

10 10750 

13.  Класичний приватний університет Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1)  написання міні-твору на одну із заздалегідь 
запропонованих тем (може бути замінене творчим 
журналістським доробком); 2) письмова підготовка 
запитань для інтерв’ю; 3)  письмова міні-розповідь 
про позитивного і негативного героя.  

- 7200 

14.  Луганський національний 
університет ім. Т. Шевченка 

Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

 оприлюднена 1 етап: твір на соціальну тематику,  
2 етап: редагування тексту 

25 8100 

15.  Львівський національний університет 
ім. І. Франка 

Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова оприлюднена 1 етап: оцінювання поданих попередньо власних 
творчих доробків абітурієнтів, 2 етап: написання 
творчої журналістської праці на одну із заздалегідь  
запропонованих тем. 

25 6960 

16.  Маріупольський державний університет  Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена Журналістський твір (за результатами прес-
конференції) 

20  6860 

17.  Національний авіаційний 
університет 

Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова оприлюднена Творча журналістська праця (аудиторна робота) 15 13600 

18.  Національний університет "Львівська 
політехніка" 

Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова оприлюднена Журналістський матеріал за результатами прес-
конференції 

25 5800 

19.  Національний університет "Острозька 
академія" 

Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова оприлюднена Творчі доробки  (не менше трьох різних за 
тематикою жанром) 

20 7800 

20.  Одеський національний університет ім. 
І. Мечникова 

Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1) письмовий переказ усного тексту (з творчими 
завданнями); 2) редагування тексту; 3) виконання 
тестових завдань для перевірки знань  з української 
мови. 

25 12 280 

21.  Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет ім. С. Дем'янчука 

Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1 етап: написання журналістського твору за 
результатами прес-конференції (може бути 
замінене творчим журналістським доробком);  
2 етап: аудіювання на знання державної мови;  
3 етап: перевірка культури письма. 

- 6100 

http://ksu.edu.ua/abiturientu.html
http://www.ksu.edu.ua/images/pdf/progj.pdf
http://www.kmpu.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/pravyla-pryiomu.html
http://www.kmpu.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/fakhovi-viprobuvannya.html
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/2562
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/2562
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/2092
http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,90
http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,90
http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,2437
http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,2437
http://lnu.edu.ua/index.php?q=univercity/recruitment_office
http://lnu.edu.ua/index.php?q=univercity/recruitment_office
http://lnu.edu.ua/general/pryimalna_komisiya/prog_tvorch_conc_journ-2012.htm
http://mdu.in.ua/index/dlja_abiturienta/0-9
http://mdu.in.ua/index/programi_vstupnikh_ispitiv/0-68
http://nau.edu.ua/ua/menu/ab%D1%96tur%D1%96%D1%94ntu/vstupna-kampan%D1%96ya-2013-roku/
http://nau.edu.ua/ua/menu/ab%D1%96tur%D1%96%D1%94ntu/vstupna-kampan%D1%96ya-2013-roku/
http://nau.edu.ua/ua/menu/ab%D1%96tur%D1%96%D1%94ntu/vstupna-kampan%D1%96ya-2013-roku/programi-tvorchix-konkurs%D1%96v.html
http://www.lp.edu.ua/node/966
http://www.lp.edu.ua/node/966
http://lp.edu.ua/node/3982
http://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi
http://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi
http://www.oa.edu.ua/download/vstup/tvorchiy_konkurs_12.pdf
http://onu.edu.ua/uk/abitur/
http://onu.edu.ua/uk/abitur/
http://onu.edu.ua/uk/abitur/entercom/exam
http://www.regi.rovno.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=41&lang=uk&limitstart=3
http://www.regi.rovno.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=41&lang=uk&limitstart=3
http://www.regi.rovno.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=41&lang=en&limitstart=6


22.  
 

Полтавський національний педагогічний 
університет ім. В. Короленка 

Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1 етап: написання творчої роботи художньо-
публіцистичного характеру (може бути замінене 
творчим журналістським доробком);   
2 етап:  співбесіда  

25 8186,04 

23.  Сумський державний університет Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1 етап: журналістський твір; 2 етап: аудіювання 25 9000 

24.  Східноєвропейський національний 
університет ім.  Лесі Українки 

Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1 етап: написання журналістського твору 
(орієнтовний перелік тем подається),  
2 етап: усний - профорієнтаційна співбесіда та 
оцінка творчого журналістського доробку.  

15 9 520 

25.  Східноукраїнський національний 
університет ім. В. Даля  

Іноземна 
мова/російська 

мова (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена Написання письмового твору (есе) на одну із 
заздалегідь запропонованих тем 

25  9534 

26.  Таврійський національний університет 
ім. В. Вернадського  

Творчий конкурс 
(140)  

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена Твір українською мовою (теми з української 
літератури кінця ХVIII-ХХ ст.) або твір російською 
мовою (теми з російської літератури ХІХ-ХХ ст.)   

20 9500 

27.  Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. В. Гнатюка 

Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1 етап: написання журналістського твору за 
результатами прес-конференції, 2 етап: співбесіда 

25  9996 

28.  Харківський національний університет 
ім. В. Каразіна 

Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена Написання журналістського матеріалу 10 12650 

29.  Херсонський державний університет Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

 оприлюднена 1 етап: самостійна творча журналістська праця,  
2 етап: співбесіда  

10 7800 

30.  Черкаський національний університет 
ім. Б. Хмельницького 

Українська мова 
та література (140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена 1 етап: лаконічне висловлення на одну із 
запропонованих тем та бесіда після виступу,  
2 етап: подання друкованих і (або) аудіовізуальних 
журналістських матеріалів 

20 12200 

31.  Чернівецький національний університет 
ім. Ю. Федьковича 

Творчий конкурс 
(140) 

іноземна мова/ 
російська мова 

оприлюднена Журналістський твір (за результатами прес-
конференції) 

25 10400 
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