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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

 
Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти із інформаційно-технологічними 

засадами розвитку й діяльності інформаційних агентств, з місцем і роллю агентств у 
вітчизняному та світовому медіа-просторах, вироблення у майбутніх журналістів умінь 

та навичок роботи із інформаційними жанрами, засвоєння основних вимог щодо 
повідомлень інформаційних агентств, ознайомлення із жанровим потенціалом 

агенційної журналістики. 
Завдання:  

- ознайомити здобувачів вищої освіти з основними етапами становлення і розвитку 
інформаційних агентств, їх роллю і місцем у процесах глобалізації;  

- установити особливості роботи журналіста в інформаційному агентстві;  
- забезпечити засвоєння здобувачами освіти понять «агенційна журналістика», 

«інформаційний продукт», принципів побудови повідомлень світових та вітчизняних 
інформаційних агентств, вимог, які висуваються до матеріалів інформаційних 
агентств; 

- навчити користуватися жанровим потенціалом; 
- ознайомити здобувачів вищої освіти  із  структурою та організацією роботи 

інформаційних агентств, навчити створювати  матеріали для  інформаційних агентств.  
 

Предмет: напрями, форми, методи та інструментарій роботи інформаційних агенцій; 
прикладні аспекти діяльності творчих і технічних співробітників  ІА по віддзеркаленню 

щоденного життя   сучасного суспільства. 

 
У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти повинні 

набути такі програмні компетентності: 
загальні: 

ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
 

спеціальні (фахові, предметні): 
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 
професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.  
СК07. Здатність визначати показники якості медійного матеріалу (видання) на всіх 

рівнях його структури та за потреби здійснювати корекцію. 
СК08. Здатність працювати з нештатними авторами, редакційною поштою, аудиторією, 

громадськими й державними організаціями та установами, враховувати їх оцінки, 
побажання, рекомендації, вимоги. 
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Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання (програмні результати навчання): 

ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 
ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  
ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.  
ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.  
ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які 

бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань. 
ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні 

акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних наук.  
ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з 

урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. 
ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва. 
ПРН20. Використовувати сучасні знання у галузі журналістики для створення якісного і 
затребуваного медійного продукту.  

ПРН21. Взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями для забезпечення ефективної 
професійної діяльності. 

 
Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи журналістики», «Соціальні 

комунікації», «Нетворкінг»,«Основи зв’язків з громадськістю та реклами».  
 

 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 
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Розділ 1. Інформаційні агентства у цивілізаційному і комунікаційному контекстах 

1.1.  Предмет та понятійний апарат курсу 
«Мережева та агенційна 
журналістика». Роль новинної 
журналістики у розвитку 
інформаційного суспільства.  
Інформаційні агенції як рівноцінні 
суб’єкти світового інформаційного 
простору 

12 2 2 

   

8 
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1.2. Етапи становлення інформаційних 
агентств. Історико-технологічні 
тенденції  та основні фази 
зародження  і розвитку 
інформаційних агентств  в Європі та 
світі 

12 2 2 

   

8 

1.3. Сучасна агенційна журналістика: 
структура і технологія діяльності. 
Класифікація інформаційних агенцій. 
Провідні   світові та європейські 
інформаційні агенції 

12 2 2 

   

8 

1.4. Особливості зародження та 
формування українських 
інформаційних агентств.  Історія 
створення та розвитку  національних 
інформаційних     агентств в Україні 

12 2 2 

   

8 

1.5. Правові засади діяльності ІА в 
Україні. Державні та недержавні 
інформаційні агентства України.  
Мережеві агентства України.  
Формування досвіду українських 
інформаційних агентств у 
цивілізаційному контексті 

12 2 2 

   

8 

 Разом за 1 розділ 60 10 10    40 

Розділ 2. Фахові особливості агенційної журналістики  та особливості роботи на 
українському медіаринку 

2.1. Національні  інформагенції,  
регіональні об’єднання 
інформаційних агенцій та 
інформаційні агентства електронних 
ЗМІ.  Об’єднання інформаційних 
агентств 

12 2 2 

   

8 

2.2. Інформаційно-структурні 
особливості новинної журналістики.  
Архітектоніка основних 
повідомлень інформаційних 
агентств 

12 2 2 

   

8 

2.3. Інформаційні продукти і  
диверсифікація інформаційних 
продуктів. Тематичні стрічки, 
шпальти, спеціальні добірки 

12 2 2 

   

8 

2.4. Формування іміджу України 
вітчизняними інформаційними 
агентствами. Інформагентства як 
джерела інформації про  
євроінтеграцію України. 

12 2 2 

   

8 

2.5. Переваги і недоліки роботи і 
повідомлень інформагентств. 
Цивілізаційні, політичні, ідеологічні, 
технологічні  перестороги в контексті 
війни росії проти України 

12 2 2 

   

8 

 Разом за 2 розділ 60 10 10    40 

 Разом за  3 семестр 120 20 20    80 

 Всього 120 20 20    80 
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3.  Програма освітньої компоненти 

 

РОЗДІЛ 1.   ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА У ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ І 

КОМУНІКАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТАХ 
 

ТЕМА 1.1.  ПРЕДМЕТ ТА ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ КУРСУ «МЕРЕЖЕВА ТА АГЕНЦІЙНА 
ЖУРНАЛІСТИКА». РОЛЬ НОВИННОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА.  ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНЦІЇ ЯК РІВНОЦІННІ СУБ’ЄКТИ СВІТОВОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 

Поняття про інформаційне суспільство як суспільство індустрії образів і 
знань. П’ять інформаційних революцій суспільства. Інформаційні агенції як 

об’єкт вивчення освітньої компоненти. Інформаційні агенції в системі засобів 
масової інформації: поняття, місце, значення. Особливості роботи сучасних 

інформаційних агенцій у відповідності до динаміки світових подій. Загальна 
організаційна структура інформаційної  Агенції. Розробка та широке 

використання інтелектуальних технологій подання (презентації) знань і фактів; 
роботизація новинних потоків і первинної аналітичної обробки; віртуалізація 

виробничих циклів видання. Відмова від односпрямованих способів комунікації 
на користь інтерактивних, що ведуть до виконання журналістом функції 
навігатора в інформаційному просторі. 

  
ТЕМА 1.2.  ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ. ІСТОРИКО-

ТЕХНОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ  ТА ОСНОВНІ ФАЗИ ЗАРОДЖЕННЯ  І РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ  В ЄВРОПІ ТА СВІТІ 

 

Передумови виникнення інформаційних агентств. Агентства преси, світові 
інформаційні служби, телеграфні агентства. Гавас (Havas), Вольф (Wolf), Рейтер 

(Reuters), Ассошіейтед Прес (Associated Press). Юнайтед прес (United Press - UP). 
Франс-Пресс (Agence France-Presse, AFP). Створення національних 

інформаційних агентств. Телеграфні агентства та агентства преси Радянського 
Союзу. Угода 1970 року про розподіл зон впливу між світовими інформаційними 

агентствами. Сіньхуа. Bloomberg. Tomson-Reuters. Світові інформаційні 
агентства Tomson-Reuters, AFP, Association Press. Світові, регіональні та 

національні інформаційні агентства. Форми власності інформаційних агентств.  
 

ТЕМА 1.3. СУЧАСНА АГЕНЦІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА: СТРУКТУРА І ТЕХНОЛОГІЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНЦІЙ. ПРОВІДНІ   СВІТОВІ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНЦІЇ 
 

Світові інформаційні агенції Ассошіейтед Прес (Associated Press),    
Юнайтед прес (United Press - UP), Франс-Пресс (Agence France-Presse, AFP). 

(Раніше ще входили ТАСС, СІНЬХУА). Європейський альянс інформаційних 
агентств (EANA), Пан-Африканське інформаційне агентство PANA 

(PANAPRESS), Федерація арабських інформаційних агентств (FANA), Альянс 
середземноморських інформаційних агенцій (AMAN). Міжнародний піар в 

діяльності Асоціація Балканських інформаційних агентств та Південно-Східної 
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Європи (ABNA), Причорноморської асоціації національних інформаційних 
агентств (ПАНІА), Союзу латиноамериканських інформаційних агенцій (ULAN).  

Особливості діяльності агенцій Bloomberg, Thomson-Reuters. 
 

ТЕМА 1.4.  ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ.  ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  НАЦІОНАЛЬНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ В УКРАЇНІ 

 

Зародження інформаційних агентств на території нинішньої України.  

Специфіка перших українських інформаційних агентств: Перше українське 
пресове бюро (1907), Українській Інформаційний Комітет (1912), Союз 

визволення України (СВУ) (1914), Пресова Квартира Українських Січових 
Стрільців (1914). Інформаційна діяльність уряду УНР, ЗУНР, гетьманату Павла 
Скоропадського, директорії УНР, Радянської України. Інформаційне агентство 

Укрінформ та його попередники. Історія становлення та розвитку сучасних 
українських інформаційних агентств за часів незалежності України. Загальний 

огляд-ознайомлення з практикою роботи провідних інформагентств держави: 
Укрінформ, УНІАН (Українське незалежне інформаційне агентство новин), 

Інтерфакс-України, Українські новини, УНН (Українські національні новини), 
ЛІГАБізнесІнформ, Інформаційне агентство ZIK (Західна інформаційна 

корпорація). 

 
ТЕМА 1.5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІА В УКРАЇНІ. ДЕРЖАВНІ ТА НЕДЕРЖАВНІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА УКРАЇНИ.  МЕРЕЖЕВІ АГЕНТСТВА УКРАЇНИ.  
ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ У 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ 
 

Становлення та розвитку сучасних українських інформаційних агентств за 
часів незалежності України. Державні та недержавні інформаційні агентства 

України. Ознайомлення з практикою роботи провідних інформагентств держави. 
Укрінформ, УНІАН (Українське незалежне інформаційне агентство новин), 

Інтерфакс-України, Українські новини, УНН (Українські національні новини), 
ЛІГАБізнесІнформ, Інформаційне агентство ZIK (Західна інформаційна 

корпорація), «Кореспондент», «Українська правда»,  Оглядач; ForUm; УНІАН 
Главред, Газета.ua, ProUa.  Правові засади діяльності ІА в Україні  (Конституція 
України; закони України «Про інформацію», «Про інформаційні агентства»; 

міжнародні договори в галузі свободи слова та інформації, ратифіковані 
Україною та інші документи.  

 

РОЗДІЛ 2.  ФАХОВІ ОСОБЛИВОСТІ АГЕНЦІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ  ТА 
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НА УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАРИНКУ 

 
ТЕМА 2.1. НАЦІОНАЛЬН ІНФОРМАГЕНЦІЇ,  РЕГІОНАЛЬНІ ОБ’ЄДНАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ.  

ОБ’ЄДНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ 
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Державні та корпоративні інформаційні агентства ЄС. Німецьке 
інформаційне агентство DPA, польське агентство PAP, італійське агентство 

ANSA та La Presse. Європейський альянс інформаційних агентств EANA та EPA. 
Місце  інформаційних  агентств  у медіаполітиці Європейського Союзу. 

Виклики кіберзагроз для інформаційних агенцій ЄС. 
Сучасні тенденції розвитку східних інформаційних агентств. Інформаційні 

агентства Китаю та Південної Кореї: Сіньхуа, Йонхап. Японське інформаційне 

агентство Кіодо Цусін. 
Об’єднання інформаційних агентств: Європейський альянс інформаційних 

агентств (EANA), Пан-Африканське інформаційне агентство PANA 
(PANAPRESS), Федерація арабських інформаційних агентств (FANA), Альянс 

середземноморських інформаційних агенцій (AMAN), Асоціація Балканських 
інформаційних агентств та Південно-Східної Європи (ABNA), Причорноморська 

асоціація національних інформаційних агентств (ПАНІА), Союз 
латиноамериканських інформаційних агенцій (ULAN). 

  Інформаційні агентства світу в мережі Інтернет.  Глобальні телемережі 
новин. Телевізійні агентства новин. Особливості діяльності агенцій Bloomberg, 

Thomson-Reuters. 

 

ТЕМА 2.2.  ІНФОРМАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВИННОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ.  
АРХІТЕКТОНІКА ОСНОВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ 

 
Особливості журналістики новин. Поняття  факту. Домисел і вимисел у 

сучасній журналістиці. Прямі і непрямі джерела інформації.  Використання 

різноманітних джерел інформації  у практиці інформаційних агентств. 
Презентація складових структури інформаційного повідомлення: слаглайн, 
хедлайн, дейтлайн, заголовок, лід, сублід, основна частина, джерела інформації, 

бекграунд. Правила написання ліду. Правило перевернутої піраміди. 
Формування структури, ілюстративного матеріалу та порядку подачі інформації 

у друкованих медіа. 
Правила цитування. Вживання цитат як підвищення довіри до 

журналістського матеріалу. Цитата як непряме вираження власної думки. Робота 

з джерелами інформації. Ідентифіковані джерела, неідентифіковані джерела. 
Особливості використання неідентифікованих джерел. Офіційні й неофіційні 

джерела. Зовнішні і внутрішні джерела. Соціальні мережі як джерело інформації. 
Способи вираження позиції інформаційними агентствами. Способи перевірки 

інформації за допомогою сучасних технологій (фактчекінг).  
 Основні принципи перевірки. Інструменти перевірки Перевірка контенту, 

отриманого від читачів. Перевірка зображень. Перевірка відео. Перевірка 
новинних подій і надзвичайних ситуацій за допомогою краудсорсінгу.  
Використання комп’ютерних програм для верифікації контенту, отриманого від 

користувачів. 
 

  



10  

ТЕМА 2.3. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ І  ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ. 

ТЕМАТИЧНІ СТРІЧКИ, ШПАЛЬТИ, СПЕЦІАЛЬНІ ДОБІРКИ 

 Диверсифікація інформаційних продуктів. Формування контенту стрічок. 

Збирання новин, створення  інформаційних добірок, редагування, етапи верстки 
стрічки чи випуску новин, визначення доцільності подальшої розробки окремих 

тем та ін. Найпоширеніші жанри інформаційних агентств.Жанри інформаційних 
агентств. Інформаційні жанри: флеш (повідомлення-блискавка), факт, 

повідомлення, розширене повідомлення, замітка, репортаж, інтерв’ю.  Репортаж  
і фоторепортаж як один із фактів документальності і невідпорної доказовості.  

Ілюстрації як окремий продукт агенційної журналістики.  Аналітичні жанри. 
Особливості використання жанрів інформаційними агентствами. Збагачення 

палітри жанрів інформаційними агентствами: жанр статистичної інформації. 
Видозміна жанру портрета: портрет-довідка, бліц-портрет. Фінансово-
статистичні жанри інформації. Застосування штучного інтелекту для написання 

фінансових новин. 
 

ТЕМА  2.4. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ ВІТЧИЗНЯНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 

АГЕНТСТВАМИ. ІНФОРМАГЕНТСТВА ЯК ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ УКРАЇНИ 

 

Україна у повідомленнях інформаційних агентств світу до агресивної війни 

росії проти україни та у період після 24 лютого 2022 року. Інформаційна агенція 
Укрінформ як мультимедійна платформа для іномовлення. Міжнародна 

діяльність Укрінформу, його участь у світових інформаційних об’єднаннях. 
 

ТЕМА 2.5.   ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ РОБОТИ І ПОВІДОМЛЕНЬ ІНФОРМАГЕНТСТВ. 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ, ПОЛІТИЧНІ, ІДЕОЛОГІЧНІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПЕРЕСТОРОГИ В 
КОНТЕКСТІ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 

       Вимоги щодо сучасного редакційного планування. Географія публікацій, 
тематика, проблематика, жанрове наповнення , мережевий моніторинг. Боротьба 

за першість подання інформації з метою підвищення рейтингів агенції і 
проблеми перевірки достовірності/недостовірності гарячих фактів і подій, що 

пропонуються для оприлюднення. Фейки, методи і способи їх розпізнавання, 
боротьба з російською пропагандою. Інформаційна і кібербезпека в діяльності 

інформаційних агентств.Форми і способи боротьби з продукцією ботоферм 
російських агресорів і окупантів. Перспектива і ймовірне майбуття 

інформаційних агенцій. Основні принципи перевірки. Перевірка контенту, 
отриманого від читачів. Перевірка зображень. Перевірка відео. Перевірка 

новинних подій і надзвичайних ситуацій за допомогою краудсорсінгу. 
Використання комп’ютерних програм для верифікації контенту, отриманого 

від користувачів. 
Інструменти перевірки. Використовуючи правила верифікації, здобувачі 

освіти повинні зробити аналіз інформації, що стосується української тематики, 
поданої одним із російських інформаційних ресурсів. 

 



11  

 

4. Теми і плани лекцій 

 

РОЗДІЛ 1.   ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА У ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ І 
КОМУНІКАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТАХ 

 

Тема 1.1.  Предмет та понятійний апарат курсу «Мережева та агенційна 
журналістика». Роль новинної журналістики у розвитку інформаційного 

суспільства.  Інформаційні агенції як рівноцінні суб’єкти інформаційних 
відносин і впливові учасники світового інформаційного простору 

План 
1. Поняття про інформаційне суспільство як суспільство індустрії образів і знань. 

2. П’ять інформаційних революцій суспільства. Інформаційні агенції як об’єкт 
вивчення освітньої компоненти. Інформаційні агенції в системі засобів масової 
інформації: поняття, місце, значення. 

3. Особливості роботи сучасних інформаційних агенцій у відповідності до 

динаміки світових подій. Загальна організаційна структура інформаційної 
агенції.  

4. Розробка та широке використання інтелектуальних технологій подання 

(презентації) знань і фактів; роботизація новинних потоків і первинної 
аналітичної обробки; віртуалізація виробничих циклів видання. 

5. Відмова від односпрямованих способів комунікації на користь інтерактивних, 
що ведуть до виконання журналістом функції навігатора в інформаційному 

просторі. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 5, 8. Допоміжна – 6, 13, 14. 

 

Тема 1.2.  Етапи становлення інформаційних агентств. Історико-технологічні 
тенденції, особливості  та основні фази зародження  і розвитку інформаційних 

агентств  в Європі та світі 
План 

1. Передумови виникнення інформаційних агенцій у середньовіччі та 
організаційного оформлення  на початку ХІХ віку.  

2. Агентства преси, світові інформаційні служби, телеграфні агенції.  
3. Передумови виникнення інформаційних агентств. Агентства преси, світові 

інформаційні служби, телеграфні агентства. Гавас (Havas), Вольф (Wolf), 
Рейтер (Reuters), Ассошіейтед Прес (Associated Press). Юнайтед прес (United 

Press - UP). Франс-Пресс (Agence France-Presse, AFP).  
4. Створення національних інформаційних агентств.  

5. Телеграфні агентства та агентства преси Радянського Союзу.  
6. Угода 1970 року про розподіл зон впливу між світовими інформаційними 

агентствами.  
7. Сіньхуа. Bloomberg. Tomson-Reuters.  

8. Світові інформаційні агентства Tomson-Reuters, AFP, Association Press. 
9. Світові, регіональні та національні інформаційні агентства. 
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10. Форми власності інформаційних агентств. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 5, 8. Допоміжна – 6, 7, 15. 
 

Тема 1.3. Сучасна агенційна журналістика: структура і технологія діяльності. 

Класифікація інформаційних агенцій. Провідні   світові та європейські 
інформаційні агенції  

План 
1. Функціональні особливості інформаційних агенцій.  Державні та корпоративні 

інформаційні агентства.  Організаційна форма: державні, державні за участю 
приватного капіталу, приватні, кооперативні об'єднання преси, корпоративні 
об'єднання ЗМІ у вигляді закритих акціонерних товариств, відкриті акціонерні 
товариства. 

2. Особливості подання інформації інформаційного агентства: а) оперативність; б) 

новинний, а не аналітичний формат; в) нейтральність та безоціночність 
повідомлень; г) посилання на достовірні джерела, зазвичай прес-служби. 

3. Класифікація інформаційних агенцій. 
4. Класифікація інформаційних випусків агентств за різними критеріями. А/ За 

тематикою: а) загальноновинні — з усіх сфер суспільного життя; б) 
спеціалізовані — з конкретної тематики (політична стрічка, економічна, 

спортивна, міжнародна тощо). Інформаційні випуски агентств можна 
класифікувати за різними критеріями. Б/ За періодичністю: а) безперервна 

стрічка; б) стрічка з кількома випусками на день; в) щотижнева стрічка; г) 
щомісячна тощо. В/ За орієнтацією на окремі групи медіаспоживачів: а) на 

загальнонаціонального та регіонального медіаспоживача; б) на традиційні ЗМІ 
та електронну пресу; в) органи влади, установи, комерційні структури тощо. 

5. Провідні   світові та європейські інформаційні агенції.  Світові інформаційні 

агенції Ассошіейтед Прес (Associated Press), Юнайтед прес (United Press - UP), 
Франс-Пресс (Agence France-Presse, AFP).  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 3, 4. Допоміжна – 11, 14. 
 

Тема 1.4.  Особливості зародження та формування українських інформаційних 

агентств.  Історія створення та розвитку  національних інформаційних  
агентств в Україні 

План 
1. Зародження інформаційних агентств на території нинішньої України.                                               

2.  Специфіка перших українських інформаційних агентств:  

 Перше українське пресове бюро (1907). 

 Українській Інформаційний Комітет (1912). 
 Союз визволення України (СВУ) (1914).  

 Пресова Квартира Українських Січових Стрільців (1914).  

 Українське Пресове Бюро (1918, Відень). 

3.  Інформаційна діяльність уряду УНР (УТА), ЗУНР, гетьманату Павла 
Скоропадського (ДБП, УТА), директорії, УНР, Радянської України.  

4.  Інформаційне агентство Укрінформ та його попередники (УкТА, БУП, 
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УкрРОСТА, РАТАУ). 

Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 5, 8. Допоміжна – 6, 7, 15. 
 

Тема 1.5. Правові засади діяльності ІА в Україні. Державні та недержавні 
інформаційні агентства України.  Мережеві агентства України. Формування 

досвіду українських інформаційних агентств у цивілізаційному контексті 
План 

1. Основні правочини інформаційної діяльності інформаційних агенцій: 
Конституція України, Закони України «Про інформацію», «Про інформаційні 

агентства», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні», « Про державну таємницю» та ін. 
2. Становлення й розвиток сучасних українських інформаційних агентств за часів 

незалежної України.  
3. Розвиток, практика роботи провідних інформагентств держави в динаміці змін 

політичного й інформаційного ландшафту: Укрінформ, УНІАН, Інтерфакс-
Україна, ЮТАР, Українські новини, УНН (Українські національні новини), 

ЛІГАБізнесІнформ, Інформаційне агентство ZIK (Західна інформаційна 
корпорація) тощо. 

4. Міжнародна діяльність Укрінформу, його представництво у світових 

5. інформаційних об’єднаннях.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 2, 5. Допоміжна – 6, 13, 14. 
 

РОЗДІЛ 2.  ФАХОВІ ОСОБЛИВОСТІ АГЕНЦІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ  ТА 
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НА УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАРИНКУ 

 
Тема 2.1. Національні інформагенції,  регіональні об’єднання інформаційних 

агенцій та інформаційні агентства електронних ЗМІ.  Об’єднання 
інформаційних агентств 

План 
1. Місце  інформаційних  агентств  у медіаполітиці Європейського Союзу. 

2. Державні та корпоративні інформаційні агентства ЄС. Німецьке інформаційне 
агентство DPA, Сіньхуа, ІТАР-ТАСС, польське агентство ПАП, італійське 

агентство ANSA. 
3. Об’єднання інформаційних агентств: Європейський альянс інформаційних 

агентств (EANA), Пан-Африканське інформаційне агентство PANA 
(PANAPRESS), Федерація арабських інформаційних агентств (FANA), Альянс 

середземноморських інформаційних агенцій (AMAN), Асоціація Балканських 
інформаційних агентств та Південно-Східної Європи (ABNA), 

Причорноморська асоціація національних інформаційних агентств (ПАНІА), 
Союз латиноамериканських інформаційних агенцій (ULAN). 

4. Сучасні тенденції розвитку східних інформаційних агентств. Інформаційні 
агентства Китаю та Південної Кореї: Йонхап. Японське інформаційне агентство 

Кіодо Цусін. 
5. Виклики кіберзагроз для інформаційних агенцій ЄС. Інформаційні агентства 
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світу в мережі Інтернет.  
6. Глобальні телемережі новин.  

7. Телевізійні агентства новин. 
8. Особливості діяльності агенцій Bloomberg, Thomson-Reuters. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 5. Допоміжна – 6, 7, 8. 
 

Тема 2.2.  Інформаційно-структурні особливості новинної журналістики.  
Архітектоніка основних повідомлень інформаційних агентств 

План 
1. Особливості журналістики новин.  
2. Презентація складових структури інформаційного повідомлення: слаглайн, 

хедлайн, дейтлайн, заголовок, лід, сублід, основна частина, джерела 
інформації, бекграунд.  

3. Правила написання ліду.  
4. Правило перевернутої піраміди.  

5. Формування структури, ілюстративного матеріалу та порядку подачі 
інформації у друкованих медіа.  

6. Модель споживача медіапродукції на телебаченні, в мережі Інтернет та 

радіомовлення.  
7. Правила цитування. Вживання цитат як підвищення довіри до журналістського 

матеріалу. Цитата як непряме вираження власної думки.  
8. Робота з джерелами інформації. Ідентифіковані джерела, неідентифіковані 

джерела. Особливості використання неідентифікованих джерел. Офіційні й 
неофіційні джерела. Зовнішні і внутрішні джерела. Соціальні мережі як 

джерело інформації.  
9. Способи вираження позиції інформаційними агентствами.   

10. Способи перевірки інформації за допомогою сучасних технологій (фактчекінг).  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 2, 5, 8. Допоміжна – 6, 13, 
14. 
 

Тема 2.3. Інформаційні продукти і  диверсифікація інформаційних продуктів. 
Тематичні стрічки, шпальти, спеціальні добірки 

План 
1. Специфікація та спеціалізація інформаційних агентств.  
2. Диверсифікація інформаційних продуктів.   

3. Видозміна і взаємоперетікання жанрів  в ІА як віддзеркалення потреб часу.  
4. Інформаційні жанри: флеш (повідомлення-блискавка), факт, повідомлення, 

розширене повідомлення, замітка, репортаж, інтерв’ю.  
5. Репортаж і фоторепортаж як один із фактів документальності і невідпорної 

доказовості.  

6. Ілюстрації як окремий продукт агенційної журналістики 
7. Аналітичні жанри. Особливості використання жанрів інформаційними 

агентствами.  
8. Збагачення палітри жанрів інформаційними агентствами: жанр статистичної 
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інформації.  
9. Видозміна жанру портрета: портрет-довідка, бліц-портрет. Фінансово-

статистичні жанри інформації.  
10. Застосування штучного інтелекту для написання фінансових новин. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 5, 8. Допоміжна – 6. 
 

Тема  2.4. Формування іміджу України вітчизняними інформаційними 
агентствами. Інформагентства як джерела інформації про  євроінтеграцію 

України 
План 

1. Місце інформаційних агентств у медіаполітиці Європейського Союзу. 

2. Роль ANSA, DPA та вплив інших регіональних агенцій на зовнішню політики 
держав-членів ЄС.  

3. Інформаційна агенція Укрінформ як головний український партнер чільних ІА 

Європи й світу та мультимедійна платформа для іномовлення.  
4. Міжнародна діяльність Укрінформу, його участь у світових інформаційних 

об’єднаннях. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 
 

Тема 2.5.  Переваги і недоліки роботи і повідомлень інформагентств. Цивілізаційні, 
політичні, ідеологічні  перестороги в контексті війни  

росії проти України 
План 

1. Боротьба за першість подання інформації з метою підвищення рейтингів 
агенції і проблеми перевірки достовірності/недостовірності гарячих фактів і 

подій, що пропонуються для оприлюднення. 
2. Форми і способи боротьби з продукцією ботоферм російських агресорів і 

окупантів..  
3. Основні принципи перевірки інформації. 

4. Перевірка контенту, отриманого від читачів.  
5. Перевірка фото, зображень та  відео.  

6. Перевірка новинних подій і надзвичайних ситуацій за допомогою 
краудсорсінгу. 

7. Використання комп’ютерних програм для верифікації контенту, отриманого 
від користувачів. 

8. Аналіз інформації, що стосується української тематики, подаваної 
російськими інформаційними ресурсами.  

9. Перспектива і ймовірне майбутнє інформаційних агенцій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 
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5. Теми і завдання практичних занять 

 
Тема 1.1.  Предмет та понятійний апарат курсу «Мережева та агенційна 
журналістика». Роль новинної журналістики у розвитку інформаційного 

суспільства.  Інформаційні агенції як рівноцінні суб’єкти інформаційних 
відносин і впливові учасники світового інформаційного простору 

         Мета: практикування постійного занурення і стабільного перебування 
здобувачів освіти в інформаційному полі, призвичаєння їх до регулярності 
відслідковування новин і подій розвитку, аналізу змін і корекції тенденцій, 
призвичаєння до цієї незмінної складової щоденної журналістської роботи. 
Уміння аналізувати і вибирати головне. Засвоєння першопочатків основних 
журналістських жанрів, вироблення звички миттєво орієнтуватися в обстановці і 
реагувати на її зміни, уміння на рівні автоматизму виділяти суттєве і головне, 
вироблення навички безумовно вкладатися у заданий обсяг чи хронометраж 
матеріалу. 

Завдання 

Редакційна літучка. Самопрезентація. Позиціювання як один із способів і 
інструментів представлення людини, фахівця, проблеми, ситуації, виходячи із 

цілі журналістського завдання. 
 

Навчально-практична гра «Доки горить сірник» (самопрезентація) 
1. Кожні заняття (і лекційні в тому числі) починаються із «загальноредакційної 

літучки», на якій здобувачі освіти визначатимуть головні теми подій дня, що 

можуть становити основу новинного випуску, підбірок новин, тематичних 
агенційних стрічок, тощо.  

2. Шляхом випадкового вибору різнокольорових карток  самими здобувачами 

освіти здійснюється непрогнозований поділ групи на декілька  команд по 4-6 
чоловік, які надалі ситуативно утворюватимуть редакційний відділ із 

почерговою зміною функціональних обов’язків усіх членів редакційного 
колективу.  

3. Здобувачі освіти під орудою викладача визначатимуть, яка група найповніше 
і наточніше визначила тематично-новинний пульс дня, що додаватиме членам 

цієї групи додаткові бали. 
4. Використовуючи шведську освітню модель, у вправі «Доки горить сірник» 

здобувач освіти має спозиціонувати себе в групі і представитися публіці. За  
40-45 секунд (саме такий хронометраж  встановлюється на радіо і ТБ для 

розголого представлення гостя програми) здобувач освіти, тримаючи в руках 
палаючий сірник, котрий наразі слугує уявним мікрофоном, має 

представитися аудиторії, розповівши про себе і вказавши особливості, що 
притаманні саме йому. Сірник-мікрофон – це таймінг: не вкладешся в 

хронометраж – значить обпечеш собі пальці. Водночас це тест на кмітливість: 
як, використовуючи банку з водою, можна не лише загасити сірник, а майже 
на третину продовжити процес його горіння і таким чином збільшити час 

свого «золотого хронометражу». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 5, 8, 10. Допоміжна – 6, 13, 14. 
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Тема 1.2.  Етапи становлення інформаційних агентств. Історико-технологічні 
тенденції, особливості  та основні фази зародження  і розвитку інформаційних 

агентств  в Європі та світі 
Мета: навчитися вибирати з масиву матеріалів пресконференції, якоїсь 

нової здобутої інформації чи фактів певної значущої події,  тем і жанрів, що 
можуть стати основою для кількох журналістських творів різних жанрів для 
різних агенційних стрічок. 

Завдання 
Редакційна літучка. Флеш (повідомлення-блискавка), факт, повідомлення, 

розширене повідомлення, замітка, репортаж, інтерв’ю. 
1. «Загальноредакційна літучка», на якій здобувачі освіти визначають головні теми 

подій дня, що можуть лягти в основу новинного випуску, підбірок новин, 
тематичних агенційних стрічок, тощо. 

2. Спільний перегляд  телесюжету «Кримська Каліфорнія» з Ютубканалу одного  з 
відомих журналістів (7 хв. 26 сек.), який наразі викладачем позиціонується як 

уявна пресконференція чи брифінг. 
3. Після обговорення основних позицій, здобувачі освіти починають працювати 

над завданням, які виконуватимуть на занятті (скільки встигнуть), а основну 
частину – вдома. Вони мають створити і здати матеріали таких жанрів:  

А/ флеш (повідомлення-блискавка), 
Б/  факт,  
В/  повідомлення,  
Г/   розширене повідомлення,  
Д/   замітка,  

Ж/  кореспонденція, 
З/    інтерв’ю. 
     Беручи до уваги, що пункти А-Г за часом написання можуть бути виконані в 
аудиторії, а для інтерв’ю матеріал треба розшифрувати, перекласти українською 

мовою, розбити на частини, сформулювати запитання до теми, набрати і 
редредагувати, це завдання входить і до частини Самостійної роботи. 

 4. Аналіз  доробків здобувачів освіти, колективне обговорення кращих на 
наступних практичних заняттях. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 

 

Тема 1.3. Сучасна агенційна журналістика: структура і технологія діяльності. 

Класифікація інформаційних агенцій. Провідні   світові та європейські 
інформаційні агенції 

Мета: розібратися у суті, значенні і призначенні жанрів з точки зору 

якнайкращого способу висвітлення певної події чи явища, ознайомитися з їхньою 
специфікою, виявити власну здатність і спроможність бути висококласним 

новинарем, репортером, аналітиком, слаглайнером, визначити свою майбутню 
спеціалізацію виходячи із власних вдатностей до жанрових і  професійних 

особливостей. 
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Завдання 
Репортаж, фоторепортаж,  репортаж-розслідувння, стаття, коментар, огляд 

статистики, фотоілюстрації і текстівки, стаття, огляд, коментар, портрет, портрет-
довідка, бліц-портрет, есе, трендові фінансово-статистичні жанри інформації тощо. 
1. «Загальноредакційна літучка» – планування і підготовка здобувачами освіти 

навчального інформаційного випуску, визначення головних тем і подій дня, що 
можуть лягти в основу новинного випуску, підбірок новин, тематичних 

агенційних стрічок тощо. 
2. Основні жанри агенційної журналістики: 

А/  Інформаційне повідомлення, замітка, інтерв’ю.  
Б/   Репортаж і фоторепортаж як один із фактів документальності і 

      невідпорної доказовості;  репортаж-розслідувння.  
В/  Ілюстрації як окремий продукт агенційної журналістики.  

 Г/  Аналітичні жанри: стаття, коментар.  
Д/   Особливості використання жанрів інформаційними агентствами.  

Ж/   Збагачення палітри жанрів інформаційними агентствами:  
       жанр статистичної інформації.   

З/    Видозміна жанру портрета: портрет-довідка, бліц-портрет.  
І/     Жанри інформації.  
Й/    Застосування штучного інтелекту для написання фінансових новин. 

 Аналіз доробків здобувачів освіти, колективне обговорення кращих на 

наступних практичних заняттях. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 
 

Тема 1.4.  Особливості зародження та формування українських інформаційних 

агентств.  Історія створення та розвитку  національних інформаційних 
агентств в Україні 

Мета: отримати першопочаткові знання щодо організації та координації 
колективної роботи агенції здобувачів освіти/ інформаційної редакції. 

Завдання 
Навчально-практична гра ««Ми створюємо свою агенцію!» 

1. «Загальноредакційна літучка» – планування і підготовка здобувачами освіти 
навчального інформаційного випуску, визначення головних тем і подій дня, 

що можуть лягти в основу новинного випуску, підбірок новин, тематичних 
агенційних стрічок, тощо. 

2. Ознайомлення з інформаційним ринком України назагал та ринком 

інформагенцій зокрема. 
3. Пошук власної «інформаційної ніші», вивчення конкурентного середовища.  
4. Визначення джерела фінансування, засновників, форми господарської 

діяльності. 
5. Розробка  концепції та/або установчих документів та їхня відповідна 

реєстрація в органах влади, відкриття рахунку в банку тощо. 
6. Пошук рентабельного напряму нової ІА, визначення оригінальної назви, 

ознайомлення з порядком реєстрації торгової марки і власне ІА як суб’єкта 

підприємницької діяльності або ЗМІ. 
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7. Створення редакційного колективу, технічної бази. 

Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 5, 8. Додаткова – 6, 13, 14. 

 
Тема 1.5. Правові засади діяльності ІА в Україні. Державні та недержавні 

інформаційні агентства України.  Мережеві агентства України. Формування 
досвіду українських інформаційних агентств у цивілізаційному контексті 
Мета: персональне вивчення межі компетенції певних посадових обов’язків 

з метою почергового «вживання» кожного здобувача освіти у специфіку функцій 
кожного спеціаліста редакції.  

Завдання 
1. «Загальноредакційна літучка», на якій здобувачі освіти визначають головні 

теми подій дня, що можуть лягти в основу новинного випуску, підбірок новин , 
тематичних агенційних стрічок тощо. 

2. Вивчення і почергове освоєння кожним здобувачем освіти сутності посадових 
обов’язків і функцій працівників редакції: головний редактор, редактор, 

кореспондент, репортер, фоторепортер, черговий редактор, відповідальний 
секретар, більд-редактор, випусковий тощо). 

3. Опанування  розподілом обов’язків на конкретні редакторські та репортерські 
завдання (теми). 

4. Персональне вивчення межі компетенції певних посадових обов’язків з метою 

почергового «вживання» кожного здобувача освіти у специфіку функцій 
кожного спеціаліста редакції. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 5, 8. Допоміжна – 6, 13, 14. 
 

Тема 2.1. Національні інформагенції,  регіональні об’єднання інформаційних 

агенцій та інформаційні агентства електронних ЗМІ.  Об’єднання 
інформаційних агентств 

Мета: ознайомлення із тематичним спектром інформаційних агенцій на 
ринку України, пошук вільних ніш для нової агенції.  

Завдання 
1. Загальноредакційна літучка», на якій здобувачі освіти визначають головні 

теми подій дня, що можуть лягти в основу новинного випуску, підбірок 
новин, тематичних агенційних стрічок тощо.  

2. Після обговорення особливостей роботи провідних українських агенцій 
здобувачі освіти готуються до написання рефератів з приводу даного питання 

на прикладах агенцій Укрінформ, Інтерфакс-Україна, УНІАН, Українські 
новини, аналізуючи їхню роботу у звичайному режимі і під час російської 

агресії проти України. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 
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Тема 2.2.  Інформаційно-структурні особливості новинної журналістики.  
Архітектоніка основних повідомлень інформаційних агентств 

Мета: здобувачі освіти мають осягнути необхідність повноохопності 
продукції ІА щодо тематичного і жанрового розмаїття, проблематики, гостроти й 

актуальності журналістських матеріалів. 
Завдання  

1. «Загальноредакційна літучка», на якій здобувачі освіти визначають головні 

теми подій дня, що можуть лягти в основу новинного випуску, підбірок новин,  

тематичних агенційних стрічок тощо. 
2. Порівняльний аналіз роботи ІА за певну добу з метою визначення стабіль ності 

роботи провідних ІА та їхній відповідності інформаційним запитам і потребам 
споживачів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 
 

Тема 2.3. Інформаційні продукти і  диверсифікація інформаційних продуктів. 

Тематичні стрічки, шпальти, спеціальні добірки 

Мета: опанування здобувачами освіти різними методами збору інформації 
– вивчення та аналіз документів, спостереження, опитування (інтерв’ю), аналіз 

та відбір новин, їхнього ранжирування. 

Завдання 
1. «Загальноредакційна літучка», на якій здобувачі освіти визначають головні 

теми подій дня, що можуть лягти в основу новинного випуску, підбірок 
новин, тематичних агенційних стрічок, тощо. 

2. Ознайомлення з різними способами і методами збору і перевірки інформації: 
А/  спостереження (у тому числі й приховане) 

Б/ опитування 

В/ телефонне опитування 

Г/ соціологічне дослідження 

Д/ інтерв’ю (як спосіб збору інформації, а не лише як жанр) 

Ж/ практика  аналізу та відбору інформації 

З/  навчання методів і способів ранжирування новин та  інформації. 

 
Література: Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 

 

Тема  2.4. Формування іміджу України вітчизняними інформаційними 
агентствами. Інформагентства як джерела інформації про  євроінтеграцію 

України 
Мета: навчити здобувачів освіти працювати швидко й оперативно,  уміти 

«на ходу» писати текст і передавати його в редакцію, здобувати свіжу, 
переконливу інформацію та доказові свідчення, знаходити інформацію, якої не 

має ніхто,  уміти вправно захищати свої законні права у будь-яких ситуаціях. 

Завдання 

1. «Загальноредакційна літучка», на якій здобувачі освіти визначають головні 
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теми подій дня, що можуть лягти в основу новинного випуску, підбірок новин, 
тематичних агенційних стрічок, тощо. 

2. Вироблення навичок готувати запитання наперед та запитання по суті. 
3. Уміння з’ясовувати обставини, знаходити належні докази та переконливі 

свідчення; 
4. Ознайомлення із методами створення власної  мережі інформаторів і  

способами користування достовірними джерелами інформації; 

5. Підготовленість до отримання і перевірки інсайдерської інформації та уміння 
захищати свої джерела інформації. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 

 

Тема 2.5 Переваги і недоліки роботи і повідомлень інформагентств. 

Цивілізаційні, політичні, ідеологічні, технологічні  перестороги в контексті 
війни росії проти України 

Мета: на конкретних прикладах донести до свідомості здобувачів освіти 
основні закони, правила і норми поведінки в екстремальних ситуаціях, знання  

яких допоможу їм уберегти власне життя від загроз. 

Завдання 

1. «Загальноредакційна літучка», на якій здобувачі освіти визначають головні 

теми подій дня, що можуть лягти в основу новинного випуску, підбірок новин, 
тематичних агенційних стрічок, тощо.  

2. Основи планування: щоденне, тижневе, місячне, квартальне, піврічне, річне 
перспективне. 

3. Створення інформаційного ландшафту дня:  за темами, проблемами, за 

географією подій, жанрами, тощо. 

4. Розбираємо миттєво знайдений самими здобувачами освіти на занятті в 

одній із інформаційних мереж фейк, перевіряємо інформацію в ньому, 

«розбираємо на кісточки» і спростовуємо. 

5. Вивчаємо правила поводження: 

А/ у зоні бойових дій 
Б/  при висвітленні ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф 
В/  на місцях ДТП 

Г/   під час проведення мітингів протестів, масових зібрань і демонстрацій 
Д/   під час проведення журналістського розслідування 

Ж/  при попаданні в полон 
З/   при затриманні органами правопорядку 

І/    при намаганнях втягти журналіста у провокаційну ситуацію тощо. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 
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6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1.  Предмет та понятійний апарат курсу «Мережева та агенційна 
журналістика». Роль новинної журналістики у розвитку інформаційного 

суспільства.  Інформаційні агенції як рівноцінні суб’єкти інформаційних 
відносин і впливові учасники світового інформаційного простору 

Практичні завдання 
Скласти письмове есе- відповідь-міркування на одну із запропонованих тем: 

1. Інформаційне суспільство як суспільство індустрії образів і знань.   
2. П’ять інформаційних революцій суспільства та інформаційні агенції.  

3. Розвиток інформаційних агенцій як віддзеркалення цивілізаційних потреб 
суспільного розвитку. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 5, 8. Допоміжна – 6, 13, 14. 

 
Тема 1.2.  Етапи становлення інформаційних агентств. Історико-технологічні 
тенденції, особливості  та основні фази зародження  і розвитку інформаційних 

агентств  в Європі та світі 
Практичні завдання 

1. Дослідити у відкритих джерелах та науковій літературі приклади 
конкурентної боротьби за першість оприлюднення інформації ІА світу.  

2. Дослідити розвиток інформаційних агенцій як віддзеркалення цивілізаційних 
потреб суспільного розвитку. 

3. Глобальні телемережі новин.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 
 

Тема 1.3. Сучасна агенційна журналістика: структура і технологія діяльності. 
Класифікація інформаційних агенцій. Провідні   світові та європейські 

інформаційні агенції 
Практичні завдання 

1. Зібрати характеристики трьох провідних світових інформаційних агенцій - - 
Рейтер, АП і Франс-Пресс – і дати пояснення їхнього успіху.  

2. Дати  відповідь на питання чому наприкінці ХХ століття Сіньхуа й ІТАР-
ТАСС втратили рейтинг і місця в колишній п’ятірці світових інформаційних 

лідерів.  

3. Інформаційні агентства світу в мережі Інтернет. Виклики кіберзагроз для 

інформаційних агенцій ЄС.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 
 

Тема 1.4.  Особливості зародження та формування українських інформаційних 
агентств.  Історія створення та розвитку  національних інформаційних     агентств в 

Україні 

Практичні завдання 
1. Дослідити особливість першопочаткового етапу становлення українських ІА, 
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пояснити своєрідність і причини відмінності їхнього розвитку від 
європейських агенцій.    

2. Дослідити спільні проблеми  ІА в Україні та світі.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 5, 8. Додаткова – 6, 13, 14. 
 

Тема 1.5. Правові засади діяльності ІА в Україні. Державні та недержавні 

інформаційні агентства України. Формування досвіду українських 
інформаційних агентств у цивілізаційному контексті 

Практичні завдання 

1. Самостійно опрацювати основні правочини інформаційної сфери України, 

детально сконцентрувавшись на 5-8 основоположних актах українського 
інформаційного законодавства.  

2. Інформаційна агенція Укрінформ. Міжнародна діяльність Укрінформу, його 
участь у світових інформаційних об’єднаннях.   

3. Створити модель споживача меді продукції ІА на телебаченні, в мережі 
Інтернет та радіомовлення. 

 

  Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 5, 8. Допоміжна – 6, 13, 14. 

 

Тема 2.1. Національні інформагенції,  регіональні об’єднання інформаційних 
агенцій та інформаційні агентства електронних ЗМІ. Мережеві агентства 

України 
Практичні завдання 

1. Дослідити специфіку роботи чільних державних та корпоративних 
інформаційних агенцій Європейсього Союзу.  

2. Дати короткі характеристики провідних українських агенцій.   
3. Знайти в стрічках ІА докази тези, що репортаж і фоторепортаж виступає як один 

із фактів документальності і невідпорної доказовості. Довести, що ілюстрації 
використовуються як окремий продукт агенційної журналістики. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 5. Додаткова – 6, 7, 8. 

 
Тема 2.2. Інформаційно-структурні особливості новинної журналістики.  

Архітектоніка основних повідомлень інформаційних агентств 

Практичні завдання 
1. Здійснити структурний аналіз різнотипних медійних продуктів, зокрема, 

структуру інформаційного повідомлення. 
2. Дослідити формування структури ілюстративного матеріалу та порядку 

подачі інформації для друкованих медіа.  Засвоїти сутність таких понять як 
заголовок, дейтлайн, слаглайн, трешлайн, лід/інтро, сублід, основна частина, 

бекграунд. Вивчити правила написання суб-ліду та ліду та правило 
перевернутої піраміди.  

3. Використовуючи правила верифікації, зробити аналіз інформації, що 
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стосується української тематики, поданої одним із російських інформаційних 
ресурсів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 2, 5, 8. Допоміжна – 6, 13, 

14. 
 

Тема 2.3. Інформаційні продукти і  диверсифікація інформаційних продуктів. 
Тематичні стрічки, шпальти, спеціальні добірки 

Практичні завдання 
1. Підготувати реферат на одну із тем: «Соціальні мережі як джерело інформації 

ЗМІ», «Способи перевірки інформації за допомогою сучасних технологій 
(фактчекінг)», «Правила цитування європейських ЗМІ», «Вживання цитат як 

підвищення довіри до журналістського матеріалу».  
2. Робота з джерелами інформації. Ідентифіковані джерела, неідентифіковані 

джерела. Особливості використання неідентифікованих джерел 
європейськими ЗМІ. Зовнішні і внутрішні джерела. 

3. Аналіз інформації, що стосується української тематики, подаваної 

європейськими і російськими інформаційними ресурсами. 
  

 Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 5, 8. Допоміжна – 6. 
 

Тема  2.4. Формування іміджу України вітчизняними інформаційними 
агентствами. Інформагентства як джерела інформації про  євроінтеграцію 

України 
Практичні завдання 

1. Підготувати есе-роздуми з приводу перспектив і майбутнього інформаційних 
агенцій до середини ХХІ ст.  

2. Інформаційна агенція Укрінформ як головний український партнер чільних ІА 
Європи й світу та мультимедійна платформа для іномовлення. Міжнародна 
діяльність Укрінформу, його участь у світових інформаційних об’єднаннях.   

3.  Основні принципи перевірки. Інструменти перевірки. Перевірка контенту, 
отриманого від читачів. Перевірка зображень, відео, новинних подій і 
надзвичайних ситуацій за допомогою краудсорсінгу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 
 

Тема 2.5.  Переваги і недоліки роботи і повідомлень інформагентств. 
Цивілізаційні, політичні, ідеологічні, технологічні  перестороги в контексті 

війни росії проти України 

Практичні завдання 
1. Боротьба за першість подання інформації з метою підвищення рейтингів агенції  і 

проблеми перевірки достовірності/недостовірності гарячих фактів і подій, що 

пропонуються для оприлюднення.  
2. Використовуючи правила верифікації, зробити аналіз інформації, що стосується 

української тематики, поданої одним із російських інформаційних ресурсів.  

3. Форми і способи боротьби з продукцією ботоферм російських агресорів і 
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окупантів.  
4. Перспектива і ймовірне майбутнє інформаційних агенцій. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  Основна – 1, 2, 4. Допоміжна – 6, 13, 14. 

 

7.  Питання та завдання до іспиту 
 

1. Дослідники історії становлення та розвитку інформаційних агентств.  

2. Трансформація місця і ролі інформаційних агентств в системі засобів масової 
інформації. 

3. Інформаційні агентства, телеграфні агентства, агентства новин.  
4. Причини виникнення перших світових інформаційних агентств. 

5. Зародження української агенційної журналістики у контексті світової.  
6. Інформаційне агентство Шарля Гаваса. 

7. Інформаційна діяльність Поля Юліуса Рейтера. 
8. Інформаційне агентство Рейтер. 

9. Інформаційне агентство Вольфа. 
10. Інформаційне агентство «Ассошіейтед Прес»: етапи становлення. 

11. Угода між інформаційними агентствами 1870 року: історичне значення.  
12. Причини посилення позицій американських інформаційних агентств 

порівняно з європейськими. 

13. Попередники інформаційних агентств України. 
14. Українське державне телеграфне агентство (УТА) та Українське телеграфічне 

агентство (УТА). 
15. Інформаційне агентство РАТАУ. 

16. Укрінформ як наступник РАТАУ. 
17. Сучасна вітчизняна та зарубіжна агенційна журналістика: провідні гравці.  

18. Національні інформаційні агентства Європи. 
19. Регіональні інформаційні агентства. 

20. Форми власності інформаційних агентств світу. 
21. Об’єднання інформаційних агентств, їх роль у формуванні інформаційної 

картини світу. 
22. Визначення поняття «агенційна журналістика». 

23. Особливості вітчизняного ринку виробництва новин. 
24. Основні категорії інформаційних продуктів інформаційних агентств.  
25. Причини диверсифікації продуктів сучасних інформаційних агентств.  

26. Поняття «інформаційного продукту» агентства. Системи інформаційних 
продуктів. 

27. Укрінформ як складова Мультимедійної платформи іномовлення України. 
28. Українське незалежне інформаційне агентство «УНІАН». 

29. Інформаційна продукція УНІАН. 
30. Інформаційна група Інтерфакс. 

31. Ключові гравці на сучасному інформаційному ринку світу серед 
інформаційних агентств. 

32. Інформаційні продукти «Рейтер»: розширення і диверсифікація. 
33. Сучасні інформаційні агентства Сполучених Штатів Америки. 
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34. Сучасні інформаційні агентства Великобританії. 
35. Сучасні інформаційні агентства азійських країн у світовому контексті.  

36. Інформаційне агентство Китаю «Сіньхуа». 
37. Інформаційне агентство Японії «Кіодо Цусін». 

38. Інформаційне агентство Південної Кореї «Йонхап». 
39. Правове поле діяльності вітчизняних інформаційних агентств.  
40. Перше недержавне інформаційне агентство України. 

41. Регіональні інформаційні агентства України. 
42. Інформаційні агентства онлайн. 

43. Архітектоніка повідомлень інформаційних агентств: вітчизняні і світові 
надбання. 

44. Слаглайн, дейтлайн, хедлайн, трешлайн. 
45. Структура повідомлень інформаційних агентств. 

46. Лід. Особливості побудови та види. 
47. Бекграунд інформаційного повідомлення. 

48. Обов’язкові компоненти інформаційного повідомлення. 
49. Джерела інформації як обов’язкові компоненти інформаційних повідомлень 

агентств новин. 
50. Види джерел інформації та особливості їх використання. 
51. Інформаційне ембарго. 

52. Правило Чаттем Хаус. 
53. Оцінка достовірності інформаційного джерела. 

54. Факт-чекінг у діяльності інформаційних агентств. 
55. Верифікація інформації соцільних мереж. 

56. Сучасні інструменти факт-чекінгу. 
57. Особливості використання неідентифікованих джерел інфорації. 

58. Особливості використання цитат в повідомленнях світових інформаційних 
агентств. 

59. «Золота цитата» і «цитата-папуга» у повідомленнях інформаційних джерел. 
60. Способи вираження позиції інформаційних агентств. 

61. Гайд- та стайл-буки у діяльності інформаційних агентств. 
62. Інформаційні продукти та їх жанри. 

63. Факт і розширене повідомлення. 
64. Замітка та її види. 
65. Інформаційний звіт та його використання. 

66. Інтерв’ю практиці інформаційних агентств. 
67. Репортаж у практиці інформаційних агентств. 

68. Рецензія й анотація у практиці інформаційних агентств. 
69. Портрет, види портрета у практиці інформаційних агентств. 

 

Тестові завдання  
1. Узгодьте поняття за його визначенням: 

1

. 

Інформатор 1

. 

Організація, що збирає, обробляє і розповсюджує оперативну інформацію. 

2

. 

Інформ. гентство 2

. 

Постачальник інформації, особа чи організація, яка надає вихідну інформацію. 

3

. 

Інформ.. система 3 Інформаційні матеріали, які вміщуються на Інтернет-сайтах. 
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4 Інтернет-видання 4 Сукупність документів і технологій для  реалізації інформ. процесів. 

2.  Першим попередником українських інформаційних агентств є агентство: 

1 а)     Союз визволення України; 

2 в)     Українське пресове бюро; 

3 г)     Державне Бюро Преси 

3.    Головним завданням перших українських інформаційних  агентств на початку ХХ сторіччя були: 

1 а) Задоволення потреб фінансових кіл в отриманні і поширенні інформації бізнесового 

характеру; 

2 б) Постачання інформаційних матеріалів для української преси;  

3 в) Пропаганда ідей національного відродження української держави за кордоном, 

ознайомлення європейської та світової спільноти з прагненням українського суспільства. 

4.    До формату оперативних новинних заміток НЕ входять: 

1 а) Блискавка; 

2 б) Громовиця; 

3 в) Експрес-новина; 

 г) Звичайна новина. 

5. Заголовок у новинному матеріалі має бути: 

1 а) Розлогим і детальним; 

2 б) Інтригуючим; 

3 в) Коротким, чітким і зрозумілим. 

6. Які з перелічених сайтів є джерелами винятково фейкових новин?  

1 А) The Onion, UaReview, FoxNews;  

2 Б) The Onion, UaReview, FogNews; 

3 В) UaReview, The Onion, CrowNews; 

4 Г) UaReview ,The Onion, SkyNews 

7. «Around the globe, around the clock» є слоганом інформаційного агентства: 

1 А)Йонхап 

2 Б)Кіодо Цусін 

3 В)Сіньхуа 

4 Г) JANA 

8. Прес-служби органів державної влади, інформаційні служби неурядових організацій належать до: 

1 А) зовнішніх джерел інформації; 

2 Б) внутрішніх джерел інформації; 

3 В) комбінованих джерел інформації; 

9. Правило, згідно з яким учасники зустрічі можуть вільно розповсюджувати отриману інформацію, 

але не мають права відкривати осіб, які її озвучили, а також називати учасників зустрічі носить назву: 

1 А) Правило Четтем хауса; 

2 Б) Правило новинного ембарго; 

3 В) Правило Буш хауса; 

4 Г) Правило Білого дому 

10. Вимога джерела не розповсюджувати інформацію до певного часу або обставин носить назву: 

1 А) Правило Буш хауса; 

2 Б) Правило Четтем хауса; 

3 В) Правило Білого дому; 

4 Г) Правило новинного ембарго 

 

   
 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

Оцінка A «відмінно»: здобувач вищої освіти цілком і ґрунтовно засвоїв всі теми 

навчальної програми, вміє вільно, аргументовано та самостійно викласти зміст усіх 
питань програми освітньої компоненти, розуміє її значення для своєї професійної 

підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та самостійну роботу. 
Оцінка В «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв 

окремі питання робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст основних питань 
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програми освітньої компоненти, виконав завдання кожної теми, також враховується 
його активність на практичних заняттях, виконання передбаченого програмою 

обсягу самостійної роботи. 
Оцінка С «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких 
питань програми освітньої компоненти. Окремі завдання кожної теми, самостійної 
роботи в цілому виконав не повністю. 

Оцінка D «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі теми робочої 
програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст окремих питань освітньої 

компоненти, деякі завдання самостійної роботи не виконав. 
Оцінка Е «задовільно: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі питання 

навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст більшості питань програми 
освітньої компоненти. Виконав лише окремі завдання кожної теми та самостійної 

роботи в цілому. 
Оцінка FX «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв більшості тем 

навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань освітньої 
компоненти. Не виконав переважну кількість завдань кожної теми та самостійної 

роботи. 
Оцінка F «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв навчальної 

програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, не виконав 
завдання самостійної роботи. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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