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Спеціальність “ЖУРНАЛІСТИКА” 

 

Вказівки: оберіть правильну відповідь і в дужках (.....) зазначте її. Перенесіть 
зазначену відповідь у відповідну клітинку талона. Увага! Заборонено робити 
виправлення у тестовому завданні і в талоні! 

 

1. (…..)  
У якому з цих видань друкувався Б.-І. Антонич? 
1. «Боян»   
2. «Обрії»      
3. «Неділя»  
4. «Світло і тінь» 
   
2.  (…..)  
Котрий вислів офіційно-ділового стилю відповідає мовним нормам? 
1. У противному випадку 
2.  У противному разі 
3.  У іншому разі 
4. На другий раз 
 
3.(…..)  
Органи людини, що беруть участь в утворенні звуків, – це... 
1. Органи дихання 
2. Органи мовлення 
3. Артикуляційна база 
4. Голосовий апарат 
 
4.  (…..)  
Службова етика регламентує поведінку журналіста в: 
1. Редакціях, студіях, корпунктах 
2. Студіях, корпунктах, громадському транспорті 
3. Редакціях, актових залах, мерії 
4. Корпунктах, громадських приймальнях, редакціях 



5.  (…..)  
Який журнал можна назвати апогеєм правничої західноукраїнської 
преси?  
1. “Життя і право” 
2. „Бюлетень Союзу українських адвокатів” 
3. „Часопись правнича” 
4. „Український адвокат” 
 
6.  (…..)  
Передумови розвитку абстрактного мислення: 

1. Наявність пам’яті, можливість узагальнення і прогнозування 
2. Наявність пам’яті 
3. Можливість узагальнення і прогнозування 

 
7.  (…..)  
У котрому рядку всі слова затранскрибовано без порушень орфоепічних 
норм української літературної мови? 
1. [п’і'сн´а], [ж:ува'тие], маĭбу'т´н´е], [сусп’і'л´ство]. 
2.  [п’і'с´н´а], [зжува'тие], маĭбу'т´н´е], [сусп’і'л´ство]. 
3. [п’і'с´н´а], [ж:ува'тие], маĭбу'тн´е], [сусп’і'л´ство]. 
4. [п’і'с´н´а], [ж:ува'ти], [маĭбу'т´н´е], [сусп’і'л´ство]. 
 
8.  (…..)  
Ззовні безконфліктне журналістське спілкування базується на: 
1. Відкритому конфлікті 
2. Прихованому конфлікті 
3. Конфлікті інтересів  
4. Стихійному конфлікті  
 
9.  (…..)  
Модель Р. Якобсона має такі складники:  
1. Отриманий сигнал, джерело інформації, передавач, сигнал, канал, 

одержувач, місце призначення, джерело шуму 
2. Адресант, адресат, об’єкт 
3. Адресант, адресат, мова, текст 
4. Адресант, адресат, контекст, повідомлення, контакт, код 
5. Передавач, сигнал, канал, одержувач 
 
10.  (…..) 
У котрому реченні правильно використано однорідні члени? 
1. Дискусія тривала як у п’ятницю, так і в суботу. 
2. Ініціативи щодо українізації інформаційного простору наштовхуються не 
тільки на спротив східного сусіда, а й деяких сил в Україні.  
3. Він цікавиться, як грають “Карпати”, європейськими чемпіонатами.  
4. Ситуації повторюються чи то у формі трагедії, чи комедії. 



11.  (…..) 
Перша найдавніша газета на українських землях 
1. «Основа” 
2. «Зоря Галицька» 
3. «Gazette de Leopol» 
4. «Wiener Nachrichten» 
 
12.  (…..) 
Чим реалізовується свобода  діяльності та відповідальності журналіста 
(за підручником В.Лизанчука «Психологія мас-медіа»)? 
1. Правдивим словом, яке зумовлене професійною порядністю 
2. Формами і методами створення журналістських матеріалів 
3. Пропагандою національних морально-психологічних цінностей 
4. Розповсюдженням достовірної інформації 
5. Вмінням оперативно і цікаво повідомляти про важливі факти, події, явища 
 
13.  (…..) 
У котрій праці Д. Донцов писав: «… ні мова, ні предки, ні історія, ні 
навіть власні границі (власна держава) – не є ніякими перешкодами для 
динамізму чужого – динамізму російської державности, динамізму 
російської нації…»? 
1. «Atrophia cerebri» 
2. «Шатость малоросийская» 
3. «Що таке нація?» 
4. «Сучасне політичне становище нації і наші завдання» 
 
14.  (…..) 
Тотожність носіїв інформаційних кодів – це: 
1. Інтерпретація 
2. Соціалізація 
3. Інформатизація 
 
15.  (…..) 
Статистика – це  
1. Різновид фактів 
2. Не має нічого спільного з журналістикою 
3. Дані, які використовують тільки у соціології 
4.   Інформація, непризначена для публікації в пресі 

 
16.  (…..) 
Вкажіть некумулятивний інститут (за О. Соколовим)  
1. Архівна справа   
2.  Інтернет   
3.  Інститут сім’ї  
4.  Музейна справа  



17.  (…..) 
Виберіть правильний варіант: 
1. У зв’язку з цим  наказується 
2. У зв’язку з цим  наказуємо 
3. У зв’язку з цим  я наказую 
4. У зв’язку з цим  наказую 
 
18.  (…..) 
Тимчасовий психічний стан та інтерес як стійка властивість особи 
називають 
1. Зацікавленням 
2. Ефективним сприйманням інформації 
3. Читацьким інтересом 
4. Читацьким зацікавленням 
 
19.  (…..) 
У котрому рядку між написанням і літературною вимовою є відмінності 
в усіх словах (внаслідок асиміляційних процесів, спрощень та інших 
звукозмін)? 
1. Пилип, грип, кузня, сніг, вікно, гарбуз, продаж 
2. Рука, голуб, дикий, біб, пастух, сила, чарка 
3. Поверх, смішний, вчишся, город, чоло, галузка, подушка 
4. Вогко, відсвіжити, дорадчий, змагаєшся, безшумно, безчестя, футбол 
5. П’ятсот, злість, миються, екзотика, хлопець, дорога, сумний 
 
20.  (…..) 
Назвіть групи, на які поділяють жанри журналістики: 
1. Інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні 
2.  Аналітичні, публіцистичні, есеїстичні 
3. Інформаційні, аналітична,нарисові 
4.   Художньо-публіцистичні, нарисові, аналітичні 

 
21.  (…..) 
Хто є автором «Триптиху Римського», короткої історії про минущість з 
акцентом на надію: 
1. Іван XXIII 
2. Іван Павло ІІ 
3. Бенедикт XVI 
4. Франциск I 
 
 
 
 
 
 



22.  (…..) 
Яким є основний критерій цінності інфографіки? 
1. Художнє розмаїття стилів 
2. Цікавість для аудиторії 
3. Використання різних барв у матеріалі 
4. Спрощення складних речей 
 
23.  (…..) 
Хто з дослідників визначив сутність суспільства споживання як «процес 
поглинання знаків і поглинання знаками»? 
1. Г. Дебор 
2. Н. Луман 
3. Ю. Хабермас 
4. Ж. Бодрийяр 
 
24.  (…..) 
Які характерні риси памфлету за В. Здоровегою? 
1. Розважальний тон  
2. Сатиричність, гостра іронія та сарказм  
3. Відсутність авторської позиції 
4. Вишукана, іронічна манера розповівді 
 
25.  (…..) 
Який медійний термін написано правильно? 
1. Прес-служба 
2. Пресагентство 
3. Прес аташе 
4. Прес-агенство  
 
 


