




1. Опис навчальної дисципліни 
 

 
Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

Світові інформаційні агенції та друковані медіа 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська, англійська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 /120 

Курс 3 

Семестр 6 

Кількість змістових модулів 2 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль  

Самостійна робота 56 

Форма семестрового контролю Залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Світові інформаційні агенції та друковані 

медіа» є ознайомлення з особливостями функціонування інформаційних агентств, 

вироблення у студентів навичок роботи із новинними матеріалами, умінь творення 

повідомлень інформаційних агентств, ознайомлення із аналізом ролі і місця 

інформаційних агенцій у світовому інформаційному просторі. 

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно 

до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення 

навчального матеріалу дисципліни «Світові інформаційні агенції та друковані 

медіа», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів. 

Завданнями дисципліни «Світові інформаційні агенції та друковані медіа» є: 

 ознайомлення студентів зі змістом основних понять, категорій та термінів, 

пов’язаних з діяльністю світових інформаційних агенцій та друкованих медіа; 

 формування навичок роботи із новинними матеріалами, умінь творення 

повідомлень інформаційних агентств; 

  вироблення навичок дослідження і аналізу прес-релізів, пост-релізів, 

прес- анонсів та пост-анонсів, які регламентують сучасні міжнародні відносини; 

 підготовка фахівців, здатних виконувати кваліфіковану аналітичну, 

організаційну, консультаційну роботу в державних установах України, 

міжнародних організаціях; 



 визначення місця та ролі України у системі міжнародних відносин; 

 формування вмінь та навичок студентів аналізувати структурні та 

функціональні моделі міжнародних відносин, взаємодії суб’єктів міжнародних 

відносин, враховуючи національні особливості дипломатичної служби, 

протокольної практики та етикету. 

 

Під час лекційних, семінарських та практичних занять, індивідуальної 

навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти-бакалаври набувають 

таких програмних компетентностей: 

ЗК-3 Знання предметної області майбутньої професійної діяльності, 

загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і 

соціальної значущості майбутньої професії. 

ЗК-9 Здатність діяти відповідально, проявляти громадянську свідомість, 

відповідати за якість виконаної роботи, робити свідомий вибір та 

застосовувати демократичні технології прийняття рішень. 

ФК-3 Здатність вирішувати професійні задачі у сфері міжнародних відносин та 

світової політики. 

ФК-9 Знання сучасних інформаційних мереж, інформаційно-комп’ютерних 

технологій оброблення інформації та здатність використовувати їх з метою 

пошуку, збору та оброблення інформації про країни і регіони світу, 

послуговуючись сучасними методами і засобами аналізу інформації у 

практичній професійній діяльності. 

ФК-11 Здатність на основі інформаційно-аналітичних матеріалів міністерств і 

відомств, агенцій, відповідних зарубіжних структур, спираючись на 

вітчизняний та світовий досвід інформаційно-аналітичного забезпечення 

зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного курсів держав моделювати 

ситуації міжнародних відносин. 

ФК-18 Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності 

у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами). 

ФК-19 Розуміння свого місця в системі соціальних відносин, необхідності 

удосконалення своїх особистих і професійних якостей, наполегливість у 

досягненні мети, толерантність, активна життєва позиція. 

ФК-20 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру, обґрунтовувати прийняті рішення. 

ДФК-1 Здатність здійснювати піар та використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в міжнародних відносинах. Розуміння ролі 

інформаційно- аналітичних центрів у формуванні громадської думки у 

міжнародних відносинах, здатність до реалізації комунікативної стратегії 

Міністерства закордонних справ України щодо формування позитивного 

іміджу країни. 

 

 



3. Результати навчальної дисципліни: 
 

У результаті вивчення дисципліни «Світові інформаційні агенції та друковані 

медіа» студенти повинні 

Знати: 

 основні форми функціонування інформаційного простору, види 

аудиторій споживачів інформаційних продуктів, їх циклічність, 

 форми співпраці з журналістами, 

 основні процеси роботи прес-служб, 

 історію створення та розвитку інформаційних агентств, 

 особливості технології роботи інформаційних агентств, 

 сучасний стан інформаційного ринку України. 

 та мати спроможність розуміти роль інформаційно-аналітичних центрів 

у формуванні громадської думки у міжнародних відносинах, здатність до реалізації 

комунікативної стратегії Міністерства закордонних справ України щодо 

формування позитивного іміджу країни. 

уміти: 

 застосувати на практиці набути теоретичні знання, 

 організовувати роботу з журналістами, включаючи групові та 

індивідуальні форми співпраці, 

 створювати та інформаційно підтримувати веб-прес-офіси, 

 створювати та використовувати інформаційні майданчики, 

 готувати всі види документів прес-служб, уміти кваліфіковано 

забезпечувати ними редакції, 

 здійснювати усі види моніторингу публікацій у ЗМІ, 

 готувати конкурентоздатні інформаційні повідомлення для 

інформаційних агентств з розрахунком на різні види ЗМІ, 

 використовувати бази даних інформаційних агентств. 

 уміти проводити зустрічі, бесіди, переговори державною та іноземними 

мовами. 

 забезпечувати комунікацію та інформаційно-аналітичну діяльність у 

сфері міжнародних відносин (державною та іноземними мовами). 

 уміти використовувати методи інформаційно-комунікаційних 

технологій, організовувати піар кампанії, готувати інформацію для просування 

позитивного іміджу України на міжнародній арені. 

 готувати інформаційні повідомлення про життя України для 

закордонного споживача продукції українських інформаційних агентств. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН-З-16 Спроможність розуміти роль інформаційно-аналітичних центрів у 

формуванні громадської думки у міжнародних відносинах, здатність до реалізації 



комунікативної стратегії Міністерства закордонних справ України щодо 

формування позитивного іміджу країни. 

ПРН У-13  Працювати в мультинаціональному та мультикультурному 

середовищі. 

ПРН-У-18 Проводити зустрічі, бесіди, переговори  державною та іноземними 

мовами. 

ПРН-У-24 Забезпечувати комунікацію та інформаційно-аналітичну 

діяльність у сфері міжнародних відносин (державною та іноземними мовами). 

ПРН Д-1  Уміти використовувати методи інформаційно-комунікаційних 

технологій, організовувати піар кампанії, готувати інформацію для просування 

позитивного іміджу України на міжнародній арені. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль 1 . Світові інформаційні агенції як джерело інформації 

Тема 1. Інформаційні агенції та інші медіа як суб’єкти 

інформаційних відносин. Поняття, функції 

особливості 

 

12 
 

4 
 

2 

   

6 

Тема 2. Особливості зародження, розвитку світових 

інформаційних агенцій 
8 2 2 

  
4 

Тема 3. Класифікація інформаційних агенцій Світові 
інформаційні агенції Європи 

8 2 2 
  

4 

Тема 4. Міжнародний піар: інформаційні агенції та 

друковані ЗМІ 
16 4 2 2 

 
8 

Модульний контроль 1 4      

Разом 52 12 8 2  22 

Змістовий модуль 2. Особливості роботи інформаційних агенцій та друкованих медіа 

Тема 5. Інформаційно-структурні особливості 

новинної журналістики європейських медіа 

 

12 
 

2 
 

2 
 

2 

  

6 

Тема 6. Регіональні об’єднання інформаційних 

агенцій Європи 
12 2 2 2 

 
6 

Тема 7. Особливості структури повідомлень світових 

медіа. 
 

8 
 

2 

  

2 

  

4 

Тема 8. Методи дослідження контенту інформаційних 

повідомлень 
12 4 

 
2 

 
6 

Тема 9. Роль інформаційних агенцій у зовнішній 

політиці держав Європи та України 
16 4 2 2 

 
8 

Тема 10. Україна на сторінках світових та 

національних інформаційних агентств. Принципи 
фактчекінгу 

 

8 
 

2 
  

2 
  

4 

Модульний контроль 2 4      

       

Разом 68 16 6 12  34 

Усього 120 28 14 14  56 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль І. Світові інформаційні агенції як джерело 

інформації 

Тема 1. Інформаційні агенції та інші медіа як суб’єкти інформаційних 

відносин. Поняття, функції особливості. 

Інформаційні агенції як об’єкт вивчення дисципліни 

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.  

Література: Основна – 1, 5, 8. Додаткова – 6, 13, 14, 31, 33. 

 

Тема 2. Особливості зародження та розвитку інформаційних агенцій. 

Світові інформаційні агенції. 

Передумови виникнення інформаційних агенцій. 

Агентства преси, світові інформаційні служби, телеграфні агенції. Гавас 

(Havas), Вольф (Wolf), Рейтер (Reuters), Ассошіейтед Прес (Associated Press). 

Агенції Юнайтед прес (United Press - UP). Франс-Пресс (Agence France- 

Presse, AFP). 

Література: Основна – 1, 5, 8. Додаткова – 6, 7, 16, 21, 24, 27, 36. 

 

Тема 3. Класифікація інформаційних агенцій Світові інформаційні 

агенції Європи. 

Агенції Гавас (Havas), Вольф (Wolf), Рейтер (Reuters) та особливості їх 

діяльності. 

Світові інформаційні агенції Ассошіейтед Прес (Associated Press), Юнайтед 

прес (United Press - UP), Франс-Пресс (Agence France-Presse, AFP). 

 

Тема 4. Міжнародний піар: інформаційні агенції та друковані ЗМІ. 

Особливості діяльності агенцій Bloomberg, Thomson-Reuters. 

Міжнародний піар у діяльності об’єднань інформаційних агенцій: 

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 Європи (ABNA), Причорноморської асоціації національних 

інформаційних агентств (ПАНІА), Союзу латиноамериканських інформаційних 

агенцій (ULAN). 

Література: Основна – 1, 3, 4. Додаткова – 11, 14, 22, 30, 36. 



Змістовний модуль ІІ. Особливості роботи інформаційних агенцій та 

друкованих медіа світу 

Тема 5. Інформаційно-структурні особливості новинної журналістики 

європейських медіа 

Правила цитування європейських ЗМІ. Вживання цитат як підвищення довіри 

до журналістського матеріалу. 

Робота з джерелами інформації. Ідентифіковані джерела, неідентифіковані 

джерела. Особливості використання неідентифікованих джерел європейськими 

ЗМІ. 

Зовнішні і внутрішні джерела. Соціальні мережі як джерело інформації 

європейськими ЗМІ. Способи перевірки інформації за допомогою сучасних 

технологій (фактчекінг). 

Література: Основна – 1, 5, 8. Додаткова – 6, 13, 14. 

 

Тема 6. Регіональні об’єднання інформаційних агенцій Європи. 

Державні та корпоративні інформаційні агентства ЄС.

 Виклики кіберзагроз для інформаційних агенцій ЄС. 

Німецьке інформаційне агентство DPA, польське агентство PAP. 

Італійські агентства ANSA та La Presse. 

Європейський альянс інформаційних агентств EANA та EPA. 

Література: Основна – 1, 5. Додаткова – 6, 7, 8, 17, 19, 26, 27, 35. 

 

Тема 7. Особливості структури повідомлень світових медіа. 

Структура інформаційного повідомлення. Заголовок, дейтлайн, слаглайн, 

трешлайн, лід/інтро, сублід, основна частина, бекграунд. 

Правила написання суб-ліду та ліду. 

Правило перевернутої піраміди. 

Література: Основна – 1, 5, 8. Додаткова – 6, 20, 21, 26, 27, 35. 

 

Тема 8. Методи дослідження структури інформаційних продуктів та 

повідомлень 

Структурний аналіз різнотипних медійних продуктів. Семіотика у 

оформленні та подачі інформаційного повідомлення. 

Формування структури, ілюстративного матеріалу та порядку подачі 

інформації у друкованих медіа. Модель споживача медіа продукції на телебаченні, 

в мережі Інтернет та радіомовлення. 

Синтез загального інформаційного поля висвітлення міжнародних подій у 

світовому інформаційному просторі. 

Література: Основна – 1, 2. Додаткова – 6, 13, 14, 19, 26, 29, 35. 

 

 

 



Тема 9. Роль інформаційних агенцій у зовнішній політиці держав Європи 

та України 

Місце інформаційних агентств у медіаполітиці Європейського Союзу. Роль 

ANSA, DPA та вплив інших регіональних агенцій на зовнішню політики держав-

членів ЄС. 

Інформаційна агенція Укрінформ. Міжнародна діяльність Укрінформу, його 

участь у світових інформаційних об’єднаннях. 

Література: Основна – 1, 2, 5. Додаткова – 6, 13, 14, 19, 26, 27, 35. 

 

Тема 10. Україна на сторінках світових та національних інформаційних 

агентств. Принципи фактчекінгу 

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, студенти 

повинні зробити аналіз інформації, що стосується української тематики, поданої 

одним із російських інформаційних ресурсів. 

Література: Основна – 1, 2, 4. Додаткова – 6, 13, 14, 17, 23, 26, 38. 
 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

№ 

з/п 
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1 Відвідування лекцій 1 6 6 8 8 

2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 

3 Відвідування практичних занять 1 1 1 6 6 

4 Робота на практичному занятті 10 1 10 6 60 

5 Робота на семінарському занятті 10 4 40 3 30 

6 Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 

7 Виконання модульної роботи 25 2 50 2 50 

 Разом   116  162 

 Максимальна кількість балів: 278 

 Розрахунок коефіцієнта: 278:100=2,78 

 Підсумковий бал 100 

 



6.2. Самостійна робота 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

Бали 

 Змістовий модуль 1. Світові інформаційні агенції як джерело 

інформації 

  

1 Скласти таблицю «Сучасні інформаційні агенції» 6 5 

2 Підготувати доповідь «Система світових інформаційних агенцій». 4 

3 Підготувати когнітивну карту політичного звернення 4 

4 Провести аналіз документів та підготувати висновок щодо рівня 

двосторонніх відомостей. 
8 

 Змістовий модуль 2. Особливості роботи інформаційних 

агенцій та друкованих медіа світу 

  

5 За допомогою методу контент-аналізу підготувати доповідь про 

стан зовнішньої політики держави за останні півроку. 

6 5 

 

6 Провести тижневий моніторинг ЗМІ на зовнішньополітичну 

тематику 

6 

7 Підготувати хронологічний аналіз діяльності світової 
інформаційної агенції. 

4 

8 Провести прагматичний аналіз інформаційного блоку новин 

відомої світової інформаційної агенції 

6 

9 Провести компаративний аналіз висвітлення світової події різними 

інформаційними агенціями. 

8 

10 За допомогою психолінгвістичного аналізу порівняти звернення 
декілька політичних лідерів стосовно одної міжнародної ситуації 

4 

 РАЗОМ 56 10 

 

 
Критерії оцінювання 

Бал Критерій 

5 студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння 

понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання 

конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів 

самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4 студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок 

або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення 

виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 



3 студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, 

невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 
відсутність знань. 

2-1 студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове 

або логічне мислення. 

 

6.3. Форми проведення семестрового контролю 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Світові інформаційні агенції 

та друковані медіа » оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 

покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на 

семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення 

кількості підсумкових балів до 100. Семестровий контроль знань студентів у формі 

заліку з дисципліни «Світові інформаційні агенції та друковані медіа» здійснюється 

після завершення вивчення навчального матеріалу 2 –х змістовних модулів. 
 

6.4. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому 

вигляді. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

Критерії оцінювання 

Бал Критерії 

24-25 Студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на 

питання як теоретичного, так і практичного характеру.  Логічно  і  послідовно 

аргументував і виклав свою точку зору. 

20-23 Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання  містить 

повне розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, 
допущено 2-3 помилки при вирішенні практичних завдань. 

15-19 Студент правильно і повно вирішив більшість, але не  всі  завдання, відповідь 

на запитання є не повністю аргументованою;допускає незначні неточності 

10-14 Студент правильно вирішив половину завдань; думка викладена з 

порушенням логіки подання матеріалу. Студент правильно вирішив ситуацію, 

проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови 

ситуації. Вирішує декілька завдань поверхнево. 

5-9 Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення 

юридичного поняття. Відповідь на запитання дає неповно і поверхнево. 

0-4 Студент не вирішив більшість завдань або вирішив неправильно; відповіді 

на питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє рішення. 



6.5. Орієнтовний перелік питань для модульного контролю. 

 

Модульний контроль 1 

1. Сутність та зміст діяльності інформаційні агенції та інші медіа. 

2. Історія розвитку інформаційних агенцій. 

3. Особливості діяльності сучасних інформаційних агенцій 

4. Критерії класифікації інформаційних агенцій. 

5. Вплив рейтингу на ефективність роботи інформаційних агенцій. 

6. Класифікація суб’єктів медійного простору за інформаційним 

контентом продукції. 

7. Різновиди світових інформаційних агенцій: Agence Press, EPA, 

ANSA. 

8. Сутність та структура світових інформаційних агенцій. 

9. Способи організації інформаційно-аналітичних досліджень. 

10. Стратегія та принципи інформаційної роботи. 

11. Організація інформаційного моніторингу міжнародних процесів та 

ситуацій. 

 

Модульний контроль 2 

1. Загальнонаукові методи досліджень у інформаційних відносинах. 

2. Структурний аналіз інформаційних агенцій як складної системи. 

3. Аналіз задач та функцій світових інформаційних агенцій. 

4. Методи адаптації світових інформаційних агенцій до сучасних 

вимог. 

5. Синхронізація міжнародних і інформаційних процесів. 

6. Проблема тотожності контент і івент-аналізу міжнародних процесів. 

7. Контент-аналіз зовнішньополітичних документів. 

8. Хронологічна карта інформаційних заходів. 

9. Узагальнена структура інформаційного продукту відповідно до його 

призначення. 

10. Аналіз зовнішніх атрибутів друкованої інформаційної продукції. 

11. Системний аналіз інформаційного блоку новин. 

12. Структурно-функціональний аналіз впливу семіотичних 

факторів на споживача інформації. 

13. Кількісний  контент аналіз інформаційного медіапродукту. 

14. Типи та моделі формування інформаційного повідомлення. 

15. Прагматичний аналіз продукції друкованих медіа. 

16. Особливості вироблення та перевірки ідеї, яку впроваджено текстом. 



 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 
75-81 

Задовільно 
Достатньо 

69-74 
60-68 

Незадовільно 0-59 

 
 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Разом: 120 год. З них: лекції – 28 год., семінарські заняття – 14 год., 

практичні заняття –14 год., самостійна робота – 56 год., модульний контроль 

– 8 год. 

 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IХ Х 

Модулі 

(назви, 

бали) 

Змістовий модуль 1. Світові 

інформаційні агенції як 

джерело інформації 

Змістовий модуль 2. Особливості роботи 

інформаційних агенцій та друкованих медіа 

світу 

Лекції 

(теми, бали) 

1 

(2 бал) 

2 

(1 бал) 

3 

(1 бал) 

4 

(2 бал) 

5 

(1 бал) 

6 

(1 бал) 

7 

(1 бал) 

8 

(2 бал) 

9 

(2 бал) 

10 

(1 бал) 

Практичні 

заняття 

(теми, бали) 

   4/ 

10+1 

(бал) 

5/ 

10+1 

(бал) 

6/ 

10+1 

(бал) 

7/ 

10+1 

(бал) 

8/ 

10+1 

(бал) 

9/ 

10+1 

(бал) 

10/ 

10+1 

(бал) 

Семінарські 

заняття 

1/ 

10+1 
(бал) 

2/ 

10+1 
(бал) 

3/ 

10+1 
(бал) 

4/ 

10+1 
(бал) 

5/ 

10+1 
(бал) 

6/ 

10+1 
(бал) 

  9/ 

10+1 
(бал) 

 

Самостійна 

робота 

(вид, бали) 

Виконання завдання 

(10 балів) 

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

   
Модульна 

к/роб. 50 

     Модуль 

на к/роб. 

50 

Підсумкови 

й контроль 

(вид, бали) 

Залік 

(100 балів) 
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