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1. Навчальний контент: 

 

Тема 1. Джерела інформації як основа і розвиток комунікаційного процесу 

 

Основи роботи з інформаційними джерелами. Необхідні інструменти для 

виявлення дезінформації та джерел її походження. Характеристики якості інформації. 

Типи відеосюжетів, особливо актуальних для отримання інформації. Групи, за якими 

поділяються матеріали в друкованих ЗМІ.  

 

Тема 2. Роль і функції прес-служби у демократичному суспільстві 

 

Прес-служба та її функції. Умови забезпечення успішної роботи прес-служби. 

Кадровий склад прес-служби. Прес-секретар, його ролі та обов’язки. Роль, функції, 

проблеми прес-служби в Україні. 

 

Тема 3. Основні види PR-текстів, що використовуються в роботі прес-служби 

 

Поняття PR-текст. Основні документи в піарівській діяльності. Дві великі групи 

PR-документів: внутрішні і зовнішні. Види PR-текстів. Функції PR-текстів.  Джерела PR-

текстів: усні та письмові; первинні (службові документи) і вторинні (публікації в ЗМІ про 

базисному суб'єкта PR, в процесі моніторингу). Класифікація PR-текстів: за мірою їх 

"підготовленості" до публікації: базисні, суміжні. За жанрами: а) оперативно-новинні 

жанри (інформаційно-новинний); б) дослідно-новинні жанри; в) фактологічні жанри; г) 

дослідницькі жанри; д) образно-новинні жанри. 

 

Тема 4. Робота прес-служб з критичними матеріалами ЗМІ  
 

«Прес-служба» в ранніх державах Сходу та Європи епохи Античності (ІІІ тис. рр. до н.е. – 

ІІІ ст. н.е.). Здобутки «Прес-служби» епохи Середньовіччя та Відродження. . Інформаційні 

війни XX - поч. XXI ст. Аналіз урядом усіх критичних матеріалів у ЗМІ. Аналіз впливу 

мас-медіа в умовах інформаційної війни. Феміністська критика ЗМІ 
 

 

Тема 5. Особливості роботи прес-служб та інформаційних агентств в Україні 

Соціальні інформаційні комунікації і розвиток діяльності сучасних інформаційних 

центрів. Сучасні інформаційні центри в галузі медіа-аналітики. Досвід обробки, аналізу 

інформації, що циркулює в соціальних інформаційних комунікаціях і відображає 

життєдіяльність різних суб’єктів українського суспільства. Виробництво нової 

багатоаспектної інформації за принципом «інформація на базі інформації». 

Переосмислення ролі сучасних інформаційних центрів, як важливої складової соціальних 

інформаційних комунікацій.  

Досвід сучасних інформаційних центрів у галузі медіа-аналітики, які здебільшого 

орієнтовані на комерційні структури. Їх організаційно-технологічні, програмно-

технологічні, інформаційно-технологічні, інтелектуальних підходів та методики роботи з 

масивами джерел інформації, що циркулює в соціальних інформаційних комунікаціях. 
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2. Плани практичних(семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, 

самостійної роботи: 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Тема 1. Джерела інформації як основа і розвиток комунікаційного процессу 

1.  Роль джерел інформації у здійсненні комунікації. 

2. Дезінформації та джерела її походження. 

3. Характеристики якості інформації. 

4. Актуальість відеосюжетів для отримання інформації. 

5. Групи матеріалів в друкованих ЗМІ. 

6. Чим відрізняється первинна інформація від вторинної інформації?  

7. Для яких цілей необхідно використовувати первинну, а для яких вторинну 

інформацію? Складіть таблицю. 

8. Які виникають проблеми при виборі та аналізі джерел інформації? 

9. Які показники характеризують результати аналітичної роботи? 

10.  Яке місце в управлінській  діяльності займає робота з інформацією? 

2 Тема 2. Роль і функції прес-служби у демократичному суспільстві 

1. Прес-служба та її функції. 

2. Умови забезпечення успішної роботи прес-служби.  

3. Кадровий склад прес-служби.  

4. Прес-секретар, його ролі та обов’язки. 

5. Роль, функції, проблеми прес-служби в Україні.  

3 Тема 3. Основні види PR-текстів, що використовуються в роботі прес-служби 

1. Види PR-текстів.  

2. Функції PR-текстів.  

3. Класифікація PR-текстів.  

4. Джерела PR-текстів. 



 

 

 

 

 

 

5. Які виокремлюються загальні правила паблісіті?  

6. Як характеризуються PR-комунікації у глобальному масштабі? 

7. Що є базисним у моделі PR?  

8. У чому сутність різних моделей PR?  

9. Як тлумачаться і розуміються комунікативні проєкти? 

10. Як класифікуються комунікативні проєкти?  

11. Які існують механізми впровадження комунікативних проєктів? 

12. Що таке аутсорсинг в державному управлінні?  

4 Тема 4. Робота прес-служб з критичними матеріалами ЗМІ 

1. Загальна функція прес-служб. 

2. Види роботи з критичними матеріалами. 

3. Структура роботи з критичними матеріалами на практиці (наприклад, 

Управляння зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури України). 

4. Повноваження керівників зазначених вище структур. 

5 Тема 5. Особливості роботи прес-служб та інформаційних агентств в Україні 

1. Інформаційно-комунікаційні технології. 

2. Інформаційний ресурс. 

3. Соціальні комунікації. 

4. Інтенсивність використання інформації. 

5. Підходи щодо забезпечення більш ефективного використання якісної, 

релевантної і своєчасної інформації. 

6. Удосконалення процесу аналітичної обробки матеріалів. 

7. Дослідження найактуальніших проблем політичного та соціально-

економічного розвитку суспільства. 

8. Завдання електронних засобів масової комунікації. 

9. Практичний приклад проєктів у галузі медіа-аналітики України. 

10. Критерії оцінки взаємодії з медіа. 

11. Інформаційні масиви інтернет-середовища. 

12. Моніторинг змісту інформаційних потоків. 



Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи  

1. Тема 1. Джерела інформації як основа і розвиток комунікаційного процесу 

‒ Історія виникнення та розвитку прес-служб: вітчизняний та закордонний досвід. 

 ‒ Підготувати письмову доповідь/презентацію за однією з тем (на вибір):  

Інформаційне суспільство: поняття, сутність, основні ознаки; 

Причини виникнення та розвитку прес-служб у світовому інформаційному 

просторі; 

Прес-служби та звʼязки з громадськістю: особливості взаємодії; 

Прес-служби США: причини виникнення та основні етапи діяльності;  

Становлення та розвиток європейських прес-служб; 

Історія виникнення та еволюції прес-служб в Україні; 

Прес-служби у радянський період. 

2. Тема 2. Роль і функції прес-служби у демократичному суспільстві 

‒ Організаційна модель прес-служб органів державної влади та управління.  

‒ Принципи діяльності прес-служби органів державної влади та управління.  

‒ Особливості роботи прес-служби у державних органах влади.  

‒ Підготуватися до імпровізованої наради.  

‒ Укласти перелік питань до віртуального засідання прес-служби 

облдержадміністрації.  

‒  Скласти перелік заходів на тиждень (ви працюєте в районній раді). 

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних 

питань. 

3. Тема 3. Основні види PR-текстів, що використовуються в роботі прес-служби 

– Н а п р я м и д і я л ь н о с т і прес-служб у структурі PR.  

– Організаційна модель інформаційної служби.  

– Принципи діяльності прес-служб (демократичність та транспарентність; 

законність та відповідальність; надійність та достовірність; оперативність та 

актуальність).  

– Функції прес-служб (інформаційно-роз’яснювальна, представницька, 

комунікативно-регулятивна, реагувальна, упереджувальна).  

– Форми роботи прес-служб.  

‒ Підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних 

питань. 

4. Тема 4. Робота прес-служб з критичними матеріалами ЗМІ. 

‒ ЗМІ як об’єкт діяльності прес-служби. 

‒  Особливості роботи прес-служби зі ЗМІ (друковані ЗМІ, он-лайн видання, 

радіо, телебачення).  

‒ Прес-конференція.  

‒ Правила проведення прес-конференції.  

‒ Прес-тур як інформаційний захід для ЗМІ.  

‒ Брифінг як коротка й максимально конструктивна зустріч офіційних осіб.  

‒ Підготуватися до проведення імпровізованого брифінгу  

‒  Укласти план та розробити структуру тематичної прес-конференції  

‒ Написати інформаційну статтю до обласної газети щодо діяльності державного 

органу влади  

 ‒ Створити рекламну публікацію щодо діяльності фірми  

‒  Створити рекламний буклет;  

‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних 



питань. 

5. Тема 5. Особливості роботи прес-служб та інформаційних агентств в Україні 

‒ Організаційна модель сучасної інформаційної служби. 

‒ Форми роботи прес-служб. 

– Принципи діяльності прес-служб (демократичність та транспарентність, 

законність та відповідальність, надійність та достовірність, оперативність та 

актуальність). 

 ‒ Проаналізувати «Закон України про інформацію» (тезовий конспект). 

‒ Проаналізувати «Закон України про інформаційні агентства» (тезовий 

конспект). 

‒Підготувати письмову доповідь (одна тема на вибір студента) за такими темами:   

«Сучасний розвиток світового комунікаційного простору»;  «Демократичність та 

відкритість діяльності прес-служб»; 

 «Роль урядових прес-служб в Україні». 

‒ Створити презентацію «Види структури прес-служб». 

 

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт передбачених навчальним планом:  

 

ЗРАЗКИ ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Структура роботи з критичними матеріалами на практиці  

2. «Які виникають проблеми при виборі та аналізі джерел інформації? 

3. У чому сутність різних моделей PR?  

 

4. Завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт): 

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ПРЕС-СЛУЖБА»  

 

1. Дайте визначення РR. 

2. Опишіть історичні умови виникнення PR. 

3. Зазначте  та охарактеризуйте функції PR. 

4. Опишіть структуру відділу зв’зків із громадськістю. 

5. Продемонструйте взаємини PR і ЗМК. 

6. Опишіть історію створення прес-служб. 

7. Опишіть поняття «прес-служба». 

8. Продемонструйте структуру типової прес-служби.  

9. Зазначте  та охарактеризуйте функції прес-служби. 

10. Дайте визначення «прес-секретар». Функції прес-секретаря. 

11. Опишіть речництво у діяльності прес-секретаря. 

12.  Охарактеризуйте інформаційну діяльність прес-служби.  

13. Опишіть форми і методи роботи сучасної прес-служби зі ЗМІ. 

14. Продемонструйте роботу прес-служби зі ЗМІ (підготовка прес-релізу, проведення 

прес-конференції, проведення брифінгу). 



15. Опишіть управлінську діяльність преc-служби. Менеджмент новин. 

16. Охарактеризуйте спінлікар як професію.  

17. Зазначте  та охарактеризуйте форми організації прес-служби. 

18. Які підрозділи створюються при формування прес-служби в органах влади? 

19. Назвіть основні принципи формування прес-служб в органах влади. 

20. Порівняєте структуру прес-служб місцевих органів влади – виконавчих і 

законодавчих. 

21. Порівняйте функції прес-секретаря і журналіста. Вкажіть на схожість і відмінність. 

22. Назвіть основні форми роботи з журналістами . 

23. Яке значення має менеджмент новин в роботі прес-служби? 

24. Як прес-служба забезпечує новинний потік з організації? 

25. Чому важливо прес-службі піклуватися про резонанс представленої нею новини? 

26. Які способи впливу на ефективність проходження новини ви можете назвати? 

27. Що означає поняття «спінлікар»? Яка історія цього явища? 

28. Які етапи здійснення «спіну»? 

29. Назвіть найбільш поширені прийоми «спіну». 

30. Які етичні основи «спінлікарства»? 

31. Опишіть інформаційні агентства як суб’єкти інформаційної діяльності. 

32. Розкрийте свободу діяльності інформаційного агентства. 

33. Опишіть типову структуру інформаційного агентства. 

34. Охарактеризуйте продукцію інформаційних агентств та її розповсюдження. 

35. Опишіть систему створення і способи доставки новин. 

36. Опишіть принципи роботи інформагентства. 

37. Історія інформаційних агентств (еволюція інформаційних продуктів агентств: 

стрічок, бюлетнів, баз даних, еволюція технологій). 

38. Опишіть зміни у системі жанрів інформаційного агентства. 

39. Охарактеризуйте організацію та напрямки роботи світового інформаційного 

агентства (на прикладі діяльності «Рейтер»).  

40. Охарактеризуйте організацію та напрямки роботи українського інформаційного 

агентства на прикладі діяльності УНІАН).  

41. Охарактеризуйте особливості функціонування регіонального інформаційного 

агентства (на вибір).  

42. Дайте оцінку ефективності функціонування агентств на території України. 

 

 



Зразок екзаменаційного білету (залікового завдання) 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

     Освітні програми: «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика», 

«Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»  

Семестр: 3 

Форма навчання: денна 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): магістр 

Навчальна дисципліна: Прес-служба 

 

ЗАЛІКОВЕ ЗАВДАННЯ № 1 

1.  Дайте визначення РR. Опишіть історичні умови виникнення PR (10 балів). 

2. Порівняйте структуру прес-служб місцевих органів влади – виконавчих і законодавчих 

(10 балів). 

3. Тестові завдання (20 балів). 

 

Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

протокол №1 від  «26» серпня 2021 р. 

 

Завідувач кафедри ____________________ (Анатолій ПАРФІНЕНКО) 

    підпис 

Екзаменаторка     _______________________ (Ганна ПАНАСЕНКО) 

 

 

 
 

 

 


