
Перелік завдань 

для стажування за професійною кваліфікацією та система їх оцінювання  

 
Журналістика та 

медіакомунікації 

Спеціалізація: 

«Журналістика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна кваліфікація: 

«Журналіст» 

Оцінювання стажування відбувається за виконання наступних видів 

робіт: 

1. Підготовка п’яти інформаційно-аналітичних матеріалів 

тематики, що корелює з магістерським проектом студента чи ідеєю 

такого проекту. Матеріали можуть бути розміщені чи призначені для 

розміщення  на будь-яких медійних платформах.  

Оцінювання. Максимальна  кількість балів за кожен матеріал – 18. 

Максимальна кількість балів за творчий доробок – 90. Критерії 

оцінювання – загальні, за програмою, кожен елемент 3 бала 

(5х3=15):  

Заголовковий комплекс – 5 балів 

Актуальність, новизна – 5 балів 

Жанрова відповідність – 5 балів 

Тематична відповідність – 5 балів 

Грамотність – 5 балів 

Додатковий критерій – 3 бали (15+3=18) своєчасність подання та 

якість оформлення кожного матеріалу (автор, час, місце публікації. 

Сам матеріал, скріншот публікації, посилання на матеріал в мережі 

інтернет тощо). 

2. Звіт про роботу редакції (колективу), де проходило 

стажування: кваліфікація проблем інформаційної (медійної) 

діяльності та шляхів їх вирішення в колективі (редакції) – 4 бали, 

опис здобутків медіа за останні 6 місяців (матеріали, які вважаються 

знаковими (посилання, опис, оцінка) – 6 балів. Робота без титульного 

аркушу (в довільній формі) і змісту – не оцінюється.  

3. Підсумкова оцінки керівника стажування: 90+10=100 балів 

максимум. 

Журналістика та 

медіакомунікації. 

Спеціалізація: 

«Медіакомунікації» 

 

 

 

 

 

Професійна кваліфікація: 

 «Фахівець з управління 

проектами та програмами» 

Аналіз медійного забезпечення соціально-значимого проекту чи 

актуальної соціальної проблеми. Аналіз здійснюється за напрямами: 

1. Опис та формулювання назви, кваліфікації проекту (проблеми) в 

медіа -10 балів, до 2 сторінок тексту. 

2. Місія та цілі медіа у вирішенні проблеми (реалізації проекту) – 20 

балів, до 2 сторінок тексту. 

3. Перелік матеріалів та заходів, що опубліковані (здійснені) медіа 

для реалізації місії та цілей (пункт 2), аналіз цих матеріалів у 

довільній формі – матеріали подаються у таблиці, яка містить 2 

стовпчики: у першому – вихідні дані (автор, назва, посилання і т.д.); 

у другому аналіз того, як ці матеріали (заходи) впливають на місію 

та цілі медіа (пункт 2). Аналіз здійснюється у довільній формі, 

рекомендуємо враховувати матеріали з час стажування та не більше 

я 3 місяці, що передували стажуванню. – 20 балів, обсяг не 

обмежується, але не менше 2 сторінок. 

4. Власні матеріали студента, спрямовані на реалізацію цілей та місії 

стосовно вирішення проблеми чи реалізації проекту. Опис як у 

пункті 3, у вигляді таблиці, копії (скріншоти матеріалів додаються). 

Студент подає не менше 2 матеріалів інформаційно-аналітичної 

жанрової групи.  

Оцінювання. Критерії оцінювання (за кожен текст пункту 4, 

оцінюється не більше 2 текстів): 

Заголовковий комплекс – 5 балів 

Актуальність, новизна – 5 балів 

Жанрова відповідність – 5 балів 

 



Тематична відповідність – 5 балів 

Грамотність – 5 балів 

5. Підсумкова оцінка: 

Пункт Оцінка 

(максимальна) 

Примітка 

1 10  

2 20  

3 20  

4 50 (по 25 балів за 1 

матеріал ) 

Всього 100  
 

Журналістика та 

медіакомунікації.  

Спеціалізація: «Реклама» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна кваліфікація: 

«Фахівець з реклами» 

Оцінювання стажування відбувається за виконання наступних видів 

робіт: 

1. Ознайомлення зі структурою, задачами та функціями 

структурного підрозділу, в якому проходило стажування. Результат – 

інформаційно-аналітичний звіт (у довільній формі) стосовно об’єкта 

(місця) стажування на предмет структури, менеджменту виробничо-

технологічних процесів організації, критичні зауваження та оцінка 

ефективності діяльності даного структурного підрозділу. 

Оцінювання – 10 балів (макс.). 

2. Звіт про роботу (конкретні завдання, доручення), виконану під 

час стажування та власні матеріали студента (надаються у тій формі і 

обсязі, що дозволяють оцінити їх якість та повноту). Оцінювання: 

максимальна  кількість балів за кожен матеріал (роботу) – 15, 

максимальна кількість балів за весь творчий доробок під час 

стажування – 60. 

3. Самоаналіз отриманих під час стажування теоретичних знань та 

практичних навичок професійної діяльності у галузі реклами. 

Результат – звіт (у довільній формі). Оцінювання – 10 балів (макс.). 

4. Розгорнутий відгук керівника стажування від організації про 

якість та повноту виконаних студентом робіт, завдань, доручень. 

Оцінювання – 10 балів (макс.). 

5. Самостійна теоретична підготовка: вивчення нормативно-

правової бази професійної діяльності фахівця з реклами, його 

посадових обов’язків та відповідальності, вивчення спеціальної 

літератури для підвищення власного фахового рівня. Результат – 

конспективний виклад опрацьованого самостійно матеріалу, а також 

опис опрацьованої за час стажування спеціальної фахової літератури 

(мінімум 5 джерел: бібліографічний опис та змістова новизна). 

Оцінювання – 10 балів (макс.). 

Журналістика та 

медіакомунікації.  

Спеціалізація: «Зв’язки з 

громадськістю» 

 

 

 

 

 

Професійна кваліфікація: 

«Фахівець зі зв’язків з 

громадськістю» 

 

Оцінювання стажування відбувається за виконання наступних видів 

робіт: 

1. Ознайомлення зі структурою, задачами та функціями 

структурного підрозділу, в якому проходило стажування. Результат – 

інформаційно-аналітичний звіт (у довільній формі) стосовно об’єкта 

(місця) стажування на предмет структури, менеджменту виробничо-

технологічних процесів організації, критичні зауваження та оцінка 

ефективності діяльності даного структурного підрозділу. 

Оцінювання – 10 балів (макс.). 

2. Звіт про роботу (конкретні завдання, доручення), виконану під 

час стажування та власні матеріали студента (надаються у тій формі і 

обсязі, що дозволяють оцінити їх якість та повноту). Оцінювання: 

максимальна кількість балів за весь творчий доробок (участь у 

колективних проектах) під час стажування – 60. 

3. Самоаналіз отриманих під час стажування теоретичних знань та 



практичних навичок професійної діяльності у галузі зв’язків з 

громадськістю. Результат – звіт (у довільній формі). Оцінювання – 

10 балів (макс.). 

4. Розгорнутий відгук керівника стажування від організації про 

якість та повноту виконаних студентом робіт, завдань, доручень. 

Оцінювання – 10 балів (макс.). 

5. Самостійна теоретична підготовка: вивчення нормативно-

правової бази професійної діяльності фахівця зі зв’язків з 

громадськістю, його посадових обов’язків та відповідальності, 

вивчення спеціальної літератури для підвищення власного фахового 

рівня. Результат – конспективний виклад опрацьованого самостійно 

матеріалу, а також опис опрацьованої за час стажування спеціальної 

фахової літератури (мінімум 5 джерел: бібліографічний опис та 

змістова новизна). Оцінювання – 10 балів (макс.).  

АРТ-МЕДІА 

 

Завдання на стажування за професійною кваліфікацією: 

1. Культурно-мистецька тематика (теле-, радіосюжет, відеоматеріал,   

стаття (рецензія) – залежно від місця проходження стажування) – 

мінімум 4 за час стажування. 

Оцінювання. 4 роботи х10 балів = 40 балів. 

2. Опис і аналіз діяльності організації стажування (засади, тематична 

спрямованість, формат,  періодичність виходу, частота оновлення 

інформації і актуальність, редакційна група, функціональні 

обов’язки, авторський колектив, спеціалізація, аналіз резонансних  

матеріалів). 

Оцінювання – 40 балів. 

3. Підготовка рекомендацій щодо оптимізації/ 

покращення/розширення мовлення (комунікації), оновлення сайту,  

PR-служби і т.д.  

Оцінювання – 20 балів. 

Видавничі бізнес-

комунікації 

1. Аналіз контент-стратегії медіа, де ви проходите стажування 

(визначення  їх специфіки, основних акцентів, тематики і типів та 

форматів контенту, частотність розміщення контент-одиниць, 

каналів розповсюдження контенту, управління, тощо). 

Оцінювання. Максимальна  кількість балів – 10. 

2. Аналіз контент-плану медіа за 3 тижні. 

Оцінювання. Максимальна  кількість балів – 5. 

3. Аналіз 3-х конкурентів. 

Оцінювання. Максимальна  кількість балів – 5 

4. Створення/редагування 5 матеріалів. 

Оцінювання. Максимальна  кількість балів – 5 по 10 балів. 

5. Опис функціональної відповідальності, форм, методів роботи на 

посадах інформаційно-комунікаційної діяльності в медіа. 

Оцінювання. Максимальна  кількість балів – 10 балів. 

6. Розробка плану інформаційно-комунікаційного забезпечення 

процесів вдосконалення діяльності.  

Оцінювання. Максимальна  кількість балів – 10 балів. 

7. Журналістський звіт про (репортаж) про один день з життя вас 

(вашого куратора) на місці проходження стажування (мотиваційний 

для аудиторії).  

Оцінювання. Максимальна  кількість балів – 10 балів. 

Інформаційне 

забезпечення агробізнесу 

Розробити план-проспект PR-діяльності студента  

в агрокомпанії під час стажування. 

Оцінювання. 
1. Об’єкт. Максимум – 2 бали.  

2. Предмет. Максимум – 2 бали. 



3. Цілі. Максимум – 2 бали. 

4. Мета. Максимум – 2 бали. 

5. Завдання. Максимум – 2 бали. 

6. Опис проєкту. Максимум – 10 балів.  

7. Дослідження. Максимум – 10 балів. 

8. Планування. Максимум – 20 балів. 

9. Реалізація. Максимум – 30 балів. 

10. Проблеми. Максимум – 10 балів. 

11. Оцінка. Максимум – 10 балів. 

Комунікаційне 

забезпечення діяльності 

громадських організацій 

1. Участь магістрантів у розробці та реалізації комунікаційних 

проектів на базі громадських організацій різного спрямування з 

виконанням при цьому низки конкретних завдань: 

- складання брифів; 

- розробка і обґрунтування стратегії; 

- обґрунтування вибору інструментів реалізації стратегії; 

- аналіз результатів; 

- диференційований підхід до роботи з різними групами 

стейкхолдерів відповідно до змісту і специфіки конкретного проекту; 

- висвітлення ходу стажування у Звіті за зазначеними вище 

аспектами. 

Оцінювання. 

Мовлення на зарубіжні 

країни 

Оцінювання стажування відбувається за виконання наступних видів 

робіт: 

1. Підготовка п’яти інформаційно-аналітичних матеріалів 

відповідної іномовної тематики на будь-яких медійних платформах:  

теле-, радіосюжети в ефірі та на інтернет  платформах , газетні 

статті,публікації на агенційних  інтернет- порталах.  

Оцінювання. Максимальна  кількість балів за кожен матеріал-15. 

Критерії оцінювання матеріалу; 

-  заголовковий комплекс, анонс – 2 бали; 

-  актуальність, новизна – 4 бали; 

-  жанрова відповідність – 3 бали; 

-  тематична відповідність 4 бали; 

-  грамотність – 2 бали. 

  Максимальна кількість балів за творчий доробок -75. 

2. Рецензія матеріалу(серії матеріалів) іномовної корпорації  щодо  

використання маніпулятивних методів впливу на  аудиторію та 

формування відповідних стереотипів суспільної свідомості. 

Оцінювання. Максимальна кількість балів – 15. 

Критерії оцінювання: 

- актуальність, новизна – 4 бали; 

- жанрова відповідність – 4 бали; 

- тематична відповідність 4 бали; 

- грамотність – 3 бали. 

3. Інформаційно-аналітична довідка стосовно об’єкта (місця)  

стажування  на предмет структури, менеджменту  виробничо-

технологічних процесів  організації. 

Оцінювання. Максимальна кількість балів -10. 

Критерії оцінювання: 

- жанрова відповідність – 4 бали; 

- тематична відповідність – 4 бали; 

- грамотність – 2 бали. 
  

Правова журналістика 
1. Огляд діяльності медіаорганізації, її структури, організації 

роботи, функціональних обов'язків (що виконує студент під час 

стажування) – максимум 15 балів. 



2. Репортаж про один день з життя медіаорганізації, власний 

досвід отримання навичок під час стажування (мотиваційний 

для аудиторії) – максимум 20 балів 

3. Завдання (в залежності від посадових обов’язків) – максимум 50 

балів. Комунікація з аудиторією, SMM,  копірайтинг 

- Звіт про проведену роботу, пости в соціальних медіа, добірка 

підготовленого медіаконтенту в жанрах та форматах, що 

використовувалися під час стажування. 

Журналіст, виробник медіаконтенту 

Соціально-правозахисна 

журналістика 

1. Опис функціональної відповідальності, форм, методів роботи на 

посадах інформаційно-комунікаційної діяльності в організаціях 

соціальної роботи, соціального обслуговування, правозахисту, 

охорони природи. Вибір – 3 організації. 

Оцінювання. Максимум 3 на 10 = 30 балів. 

2. Розробка річного плану інформаційно-комунікаційного 

забезпечення процесів вдосконалення діяльності однієї із цих 

організацій. Оцінювання. Максимум – 10 балів. 

3. Нарис (текст, аудіо або відео) про людину, яка допомагає іншій 

людині (на базі однієї із організацій).  

Оцінювання. Максимум – 15 балів. 

4. Журналістський звіт про (репортаж) про один день з життя 

організації (мотиваційний для аудиторії).  

Оцінювання. Максимум – 15 балів. 

5. Лонгрід (функція соціального гіда або адвокації бідних/вразливих) 

за умов діяльності однієї з організацій.  

Оцінювання. Максимум – 15 балів.  

6. Соціальна історія-функція (людина в одній із організацій / клієнт, 

пацієнт)   

Оцінювання. Максимум – 15 балів. 

Спортивна журналістика Підготовка 10 інформаційно-аналітичних матеріалів на спортивну 

тематику на будь-яких медійних платформах:  теле-, радіосюжети, 

газетні/журнальні статті, публікації на агенційних інтернет-порталах.  

Оцінювання. Максимальна  кількість балів за кожен матеріал – 10.  

Заголовковий комплекс – 2 балів 

Актуальність, новизна – 2 балів 

Жанрова відповідність – 2 балів 

Тематична відповідність – 2 балів 

Грамотність – 2 балів 

 

Туристична журналістика 

Підготовка та публікація 17 матеріалів на туристичну тематику на 

спеціалізованих медійних платформах. 

1. 8 (вісім) статей (одна стаття від 3000 знаків)  

Оцінювання. 1 стаття – 8 балів. 

Заголовковий комплекс – 2 бали 

Актуальність, новизна – 2 бали 

Жанрово-тематична відповідність – 2 бали  

Грамотність – 2 бали 

2. 9 (дев'ять) новин (1 новина від 1500 знаків). 

Оцінювання. 1 новина - 4 бали.  

Заголовковий комплекс – 1 бал  

Актуальність, новизна – 1 бал 

Жанрово-тематична відповідність – 1 бал  

Грамотність – 1 бал 

Разом: 64+36=100 (загальна сума балів) 
 

Цифрові медіа Бал



и 

1. Завдання в залежності від посади 40 

Журналіст / 

Редактор / 

Райтер 

Аналітик SMM Дизайнер Маркетолог / 

фахівець зі 

зв'язків з 

громадськіст

ю 

Розробник / 

адміністратор 

сайту / 

контент-

менеджер 

 

Журналістськ

і матеріали 

різних 

жанрів, 

підготовлені 

під час 

стажування 

(не менше 

ніж 5). У 

тому числі 

сюжети / 

сценарії для 

телебачення, 

концепції 

авторських 

телепрограм, 

радіопрограм

и та 

подкасти, 

публікації в 

онлайнових 

медіа тощо (в 

залежності 

від місця 

проходження 

стажування). 

Аналітичний 

звіт з оцінкою 

результативнос

ті роботи 

кросмедійної 

організації 

відповідно до 

критеріїв 

ефективності, 

якості, 

етичності 

комунікації. 

SWOT-аналіз її 

роботи, 

виявлення 

ключових 

організаційних 

та 

комунікаційних 

проблем, 

рекомендації з 

виправлення 

цих проблем. 

Звіт про 

проведену 

роботу, кількісні 

показники 

ефективності 

(охоплення, 

залучення 

тощо), пости в 

соціальних 

медіа, добірка 

різних видів та 

жанрів 

мультимедійног

о контенту, що 

використовувавс

я під час 

стажування. 

Макети робіт, 

що 

виготовлялис

я під час 

стажування. 

У тому числі: 

дизайн 

посадкових 

сторінок, 

інформаційни

х сайтів, 

банерів, 

супровідного 

візуального 

ряду до 

публікацій та 

постів в 

соціальних 

медіа, дизайн 

постерів та 

оголошень, 

дизайн 

обкладинок 

тощо (в 

залежності 

від місця 

проходження 

стажування). 

Звіт про 

спілкування з 

поточними 

клієнтами 

компанії; 

постановку 

завдань 

команді 

технічних 

фахівців; про 

фіксацію 

результатів в 

CRM; 

спілкування з 

потенційними 

замовниками 

послуг 

компанії; про 

виконання 

планових 

показників 

KPI; запуск і 

передачу 

проектів в 

роботу тощо 

(в залежності 

від місця 

проходження 

стажування). 

Копії 

розроблених 

програмних 

продуктів, 

харатеристика 

поставлених 

завдань щодо 

адмініструванн

я та підтримки 

інфомаційних 

сайтів, 

фактичні 

способи їх 

вирішення, 

кількісні 

показники 

опублікованог

о контенту, 

оцінка 

власного 

вкладу в 

розвиток того 

чи іншого 

продукту (в 

залежності від 

місця 

проходження 

стажування) 

 

2. Огляд діяльність медіаорганізації та функціональних обов'язків відповідно до посади 10 

3. Репортаж про один день з життя медіаорганізації (мотиваційний для аудиторії) 10 

4. Виступ перед студентами бакалаврату з демонстрацією здобутих практичних навичок 

в сфері цифрових медіа 

40 

Тренінг на тему, що співвідноситься з отриманими знаннями та навичками під час стажування 

(30-60 хвилин) 

 

Всього: 100 

 


