
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни «Агенційна журналістика» 

Курс 1 курс 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Освітня програма: журналістика  

Форма проведення  Комбінований іспит (50% від кількості балів студент 

може отримати, даючи відповідь на тестові запитання з 

теоретичної частини курсу. Інші 50% балів студент отримує за 
написання матеріалу інформаційного жанру, характерного для 

агенційної журналістики. Найвищий бал – 20, студент отримує, 

якщо в матеріалі чітко простежується структура 

інформаційного повідомлення: заголовок, лід, сублід, цитата, 
посилання на джерело, контекст, бекграунд; новину подано 

достовірно, збалансовано і повно; в матеріалі прослідковується 

вміння працювати з фактами; витримана стилістика новинної 
журналістики.) 

Тривалість проведення:  1 година 

Максимальна кількість балів:   40 балів: 20 балів- тестова частина іспиту 
 

20 балів – практична частина іспиту 
Критерії оцінювання 40-38 – відмінний рівень знань (умінь) у межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними недоліками 

37-35 – достатньо високий рівень знань (умінь) у межах 

обов'язкового матеріалу без суттєвих грубих помилок 

34-30 – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

29-25 – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 
діяльності 

24-20 – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

19-1 – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання  
Перелік допоміжних 

матеріалів 

Кожен студент отримує інформаційний кейс, за яким буде 
писатися творче завдання  

Орієнтовний перелік питань:  

Перелік питань та орієнтовне екзаменаційне завдання 

див. нижче 

 

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

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. Підстави для створення першого російського офіційного інформаційного 

агентства. 

13. Інформаційні агентства СПТА і ПТА. 

14. Особливості інформаційного агентства «Трансоцеан». 

15. Причини посилення позицій американських інформаційних агентств 

порівняно з європейськими. 

16. Вплив Другої світової війни на розвиток інформаційних агентств світу. 

17. Радінформбюро та АПН. 

18. Особливості інформаційного агентства АПН. 

19. Попередники інформаційних агентств України. 

20. Українське державне телеграфне агентство (УТА) та Українське 

телеграфічне агентство (УТА). 

21. Інформаційне агентство РАТАУ. 

22. Укрінформ як наступник РАТАУ. 

23. Сучасна вітчизняна та зарубіжна агенційна журналістика. 

24. Визначення поняття «інформаційна журналістика». 

25. Класифікація інформаційних агентств в залежності від їх організаційної 

форми. 

26. Особливості вітчизняного ринку виробництва новин. 

27. Основні категорії інформаційних продуктів інформаційних агентств. 

28. Причини диверсифікації продуктів сучасних інформаційних агентств. 

29. Поняття «інформаційного продукту» агентства. Системи інформаційних 

продуктів. 

30. Неоднозначність статутних завдань Укрінформу. 

31. Українське незалежне інформаційне агентство «УНІАН». 

32. Інформаційна продукція УНІАН. 

33. Транснаціональні інформаційні компанії. 

34. Інформаційна група Інтерфакс. 

35. Ключові напрямки інформаційної діяльності агентство «Інтерфакс-

Україна». 

36. Ключові гравці на сучасному інформаційному ринку світу серед 

інформаційних агентств. 

37. Інформаційні продукти «Рейтер»: розширення і диверсифікація. 

38. Сучасні інформаційні агентства Сполучених Штатів Америки. 

39. Сучасні інформаційні агентства Великобританії. 

40. Система інформаційних продуктів ІТАР-ТАРС. 

41. Сучасні інформаційні агентства азійських країн у світовому контексті. 

42. Інформаційне агентство Китаю. 

43. Особливості реєстрації українських інформаційних агентств. 

44. Правове поле діяльності вітчизняних інформаційних агентств. 

45. Законодавча класифікація інформаційних агентств України. 

46. Перше недержавне інформаційне агентство України. 

47. Регіональні інформаційні агентства України. 

48. Державні інформаційні агентства України. 

49. Інформаційні агентства он-лайн. 

50. Інформаційне агентство УФС. 



51. Архітектоніка повідомлень інформаційних агентств: вітчизняні і світові 

надбання. 

52. Слаглайн, дейтлайн, хедлайн. 

53. Структура повідомлень інформаційних агентств. 

54. Лід. Особливості побудови та види. 

55. Бекграунд інформаційного повідомлення. 

56. Обов’язкові компоненти інформаційного повідомлення. 

57. Джерела інформації як обов’язкові компоненти інформаційних 

повідомлень агентств новин. 

58. Види джерел інформації та особливості х використання. 

59. Особливості використання цитат в повідомленнях світових 

інформаційних агентств. 

60. Способи вираження позиції інформаційних агентств. 

61. Інформаційні продукти та їх жанри. 

62. Факт і розширене повідомлення. 

63. Замітка та її види. 

64. Виклад думок як жанр у практиці інформаційних агентств. 

65. Інформаційний звіт та його використання. 

66. Жанр статистичної інформації. 

67. Фічер. 

68. Інтерв’ю та репортаж у практиці інформаційних агентств. 

69. Портрет, види портрета у практиці інформаційних агентств. 

70. Чинники, які впливають на розвиток сучасних вітчизняних та зарубіжних 

інформаційних агентств. 

 



Приблизний екзаменаційний тест 

1. Перше світове інформаційне агентство було засноване: 

1) Шарлем-Луї Гавасом у Парижі; 

2) Шарлем-Луї Гавасом у Марселі; 

3) Шарлем-Мішелем Гавасом у Сорбонні; 

4) Шарлем- Мішелем Гавасом у Тулузі. 

2. Національне інформаційне агентство Укрінформ стало ініціатором створення 

організації інформаційних агентств:  

1) ЕАНА; 

2) ОАНА; 

3) ПАНІА; 

4) ПАРНІА 

3. Найбільшим інформаційним агентством світу є агентство: 

1) Thomson ; 

2) Reuters; 

3) Thomson-Reuters; 

4) Thomson-Bloomberg. 

4. Жанр портрета у практиці інформаційних агентств має такі різновиди: 

1) бліц-портрет, портрет-довідка; 

2) шот-портрет, портрет-біографія; 

3) бліц-портрет, портрет-ретроспектива; 

4) портрет-довідка, портрет-інформація. 

5.У якій власності перебувають провідні агенції Японії та Південної Кореї: 

1) приватній; 

2) державній; 

3) кооперативній; 

4) акціонерній. 

Приблизне творче екзаменаційне завдання: 

 

Напишіть флеш, використовуючи подану нижче інформацію: 

[01.09.2009 08:59]   

З сьогоднішнього дня починає діяти наказ Міністерства освіти і науки Росії, 

який встановлює перелік словників і довідників. Ці видання містять норми 

сучасної російської мови. Як відзначає агентство Росбалт, згідно з цими 

книгами, сказати «вкусное кофе» — відтепер не помилка. Також допускаються 

наголоси дОговор і йогУрт. По срЕдам і средАм — тепер рівноцінні варіанти, а 

слово «Інтернет» пропонується писати з великої літери. Лінгвісти пояснюють, 

що мова — це жива система, яка постійно змінюється. Офіційно встановлені 

норми зазвичай не встигають за цим розвитком. Але якби всі нові віяння тут же 

фіксувалися в словниках, то наступне покоління насилу розуміло би попереднє. 

Эхо Москвы 
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