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Група №34 

Урок № 5-6 

Тема уроку: «Свобода слова, етика, відповідальність.» 

 
Мета уроку: формувати в учнів знання про мас-медіа; ознайомити учнів зі 

специфікою функціонування в соціумі сучасних засобів масової інформації. Розвивати 

аналітичні здібності та вміння робити висновки. 

Матеріали уроку: 

1. Інтелектуальна розминка. Напишіть коротко: 

a) Як ви розумієте висловлювання: «Свобода слова - базова цінність 

демократичного суспільства»? 

b) Яка різниця між поняттями: «право на інформацію» та «свобода інформації»? 

2. Прочитайте матеріал (підручник Громадянська освіта 10 клас, 

автори: Васильків, Кравчук, Сливка,…можна скачать і 

користуватися)    стор.141-143  та законспектуйте головне. 

 

3. Законспектуйте основні визначення наступного тексту: 

Свобо да сло ва — право людини або спільноти людей вільно висловлювати свої 

ідеї або думки без небезпеки помсти, цензури, санкцій з можливістю формувати 

порядок денний на наративному і смисловому рівні — розглядається 

прихильниками лібералізму як одна з найважливіших громадянських свобод. 

Охоплює свободу вираження поглядів як в усній, так і в письмовій формі 

(свобода преси і ЗМІ); в меншій мірі стосується до політичної і соціальної 

реклами (пропаганди). Ідеологія лібералізму ставить державну цензуру, або 

будь-яку іншу форму державного примусу до висловлення поглядів або відмови 

від них, поза законом. 

Свобода слова виписана в низці міжнародних і українських документів, серед 

яких «Загальна декларація прав людини» (ст. 19), «Конвенція про захист прав 

людини і основних свобод» (ст. 10) і Конституція України, ст. 34 якої стверджує: 

 

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження 

своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший 

спосіб і на свій вибір. 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для 

захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя. 

Відповідно до норм міжнародного права, обмеження на свободу слова повинні 

відповідати трьом умовам: вони повинні строго узгоджуватись з законом, мати 

праведну мету і повинні бути необхідними і адекватними для досягнення цієї 

мети. Закони, які вводять обмеження, повинні намагатися бути недвозначними і 

не давати можливості для різних тлумачень. Легітимними цілями вважаються 

захист репутації, гідності особи, національної безпеки, громадського порядку, 

авторського права, здоров'я і моралі. Конституція України забороняє пропаганду 

соціальної, расової, національної чи релігійної ворожнечі, а також розголос 

відомостей, які містять державну таємницю. Тимчасові або часткові обмеження 

також можуть впроваджуватися за рішенням суду. 

  урнал істська  етика (лат. ethica, від грец. ήυος — звичай) — набір правил і норм 

поведінки, яких мають дотримуватися всі, хто збирає, опрацьовує та поширює масову 

інформацію.  

Кодекс етики українського журналіста: 

1. Свобода слова та висловлювань є невід'ємною складовою діяльності журналіста. 

2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільству, є порушенням етики 

журналіста. 

3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. При цьому не 

виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане з тими або 

іншими подіями і фактами, що мають громадське звучання і покликані 

захищати інтереси суспільства та особи. 

4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. 

Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення суду. 

5. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації окрім випадків, передбачених 

законодавством України. 

6. Повага до права громадськості на повну та об'єктивну інформацію про факти та 

події є найпершим обов'язком журналіста. Журналісти та редактори повинні 

здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відео- та 

аудіоматеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб 

та інших джерел. 

7. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від 

реклами відповідною рубрикацією. 

8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, 

відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні 

фальсифікувати зміст. Необхідно повідомляти аудиторію про подання 

відрепетируваних та реконструйованих новин. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0
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9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. 

Неприпустимим є розповсюдження інформації, що містить упередженість чи 

необґрунтовані звинувачення. 

10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об'єктом журналістської 

критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані 

оцінки незалежних експертів. 

11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке 

призводить до викривлення змісту. Журналістські опитування громадян не 

повинні фабрикуватися з метою отримання наперед визначеного результату. 

12. Журналіст зобов'язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої 

поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності. 

13. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання 

інформації. Журналіст при зборі інформації діє в правовому полі України і може 

вдатися до будь-яких законних, в тому числі судових, процедур проти осіб, які 

перешкоджають йому в зборі інформації. Використання негласних прийомів 

збирання новин допускається лише тоді, коли це необхідно для забезпечення 

достовірності або точності матеріалу. Такі прийоми можуть бути виправдані 

лише у разі, коли іншими способами зібрати інформацію неможливо. 

14. Плагіат несумісний із званням журналіста. 

15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, 

національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. 

Вказувати на відповідні ознаки особи (групи людей) слід лише у випадках, коли 

ця інформація є неодмінною складовою матеріалу. Необхідно утримуватися від 

натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, 

уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики. 

16. Журналіста не можна службовим порядком зобов'язати писати чи виконувати 

будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам. 

Необхідно протистояти проявам зовнішнього втручання в контент — як 

безпосередньому тиску, так і діям, що мають непрямі ознаки такого втручання. 

17. Незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди чи будь-яких пільг 

за виконаний чи невиконаний журналістський матеріал є несумісним із званням 

журналіста. Журналіст не повинен використовувати службове становище в 

особистих цілях, з метою наживи, самореклами, у кар'єристських цілях та 

керуючись прагненням догодити певним силам чи особам . Журналіст не має 

права використовувати фінансову інформацію до її оприлюднення з метою 

власного збагачення. 

18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов'язаних із 

дітьми. Журналіст та редактор повинні мати обґрунтовані підстави для 

висвітлення приватного життя неповнолітньої особи (осіб) та дозвіл на це від її 

батьків чи опікунів. Неприпустимим є розкриття імен неповнолітніх (або 

вказування ознак, за якими їх можна розпізнати), які мали відношення до 

протизаконних дій, стали учасниками подій, пов'язаних із насильством. 

19. Свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з 

професійною журналістикою, піддається громадському осуду, може бути 

підставою для позбавлення прес-карти чи членства в професійних спілках та 

НСЖУ. Розгляд конфліктних ситуацій етичного та професійного характеру 

здійснює Комісія з журналістської етики. 
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 У випадку розміщення недостовірної інформації, в мережі Інтернет, особа 

повинна надати до суду докази розміщення даної інформації. 

Відповідно до п. 9 Інструктивних Вказівок Державного Арбітражу СРСР № И-1-4 від 

29.06.79 “Про використання як доказів документів, підготовлених за допомогою 

електронно-обчислювальної техніки”, які на сьогоднішній день не втратили чинності, 

дані, що містяться на технічному носії (перфострічці, перфокарті, магнітній стрічці, 

магнітному диску і т.п.), можуть бути використані як докази в справі тільки у 

випадках, коли вони перетворені у форму, придатну для звичайного сприйняття і 

збереження в справі. Отже з цього можна зробити висновок, що формою, придатною 

для звичайного сприйняття і збереження в справі, може бути паперовий носій – 

роздруковані сторінки з Інтернету, з посиланням на адресу сайту та автора статті, 

якщо дана інформація відома. 

Також необхідно звернути увагу на те, що особа, яка поширила недостовірну 

інформацію в мережі Інтернет, щоб не нести відповідальності за таке поширення може 

знищити таку інформацію, оприлюднення її в мережі Інтернет припиниться, і 

ознайомлення судді із даною інформацією безпосередньо в Інтернеті стане 

неможливим. Таким чином необхідно звертатися до суду у відповідності до 

Цивільного процесуального кодексу України із письмовою заявою про забезпечення 

позову із зазначенням причини, у зв’язку з якими потрібно забезпечити позов та виду 

забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності, 

в даному випадку таким заходом може бути заборона вчиняти певні дії. Це стосується 

розгляду справ у порядку цивільного судочинства. 

Відповідно до п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової 

репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009, № 1, вирішуючи питання про 

визнання поширеної інформації недостовірною, суди повинні визначати характер такої 

інформації та з'ясовувати, чи є вона фактичним твердженням, чи оціночним 

судженням. 

З огляду на положення ст. 60 ЦПК України, позивач у вказаній категорії справ має 

належним чином довести, що поширена про нього недостовірна інформація є саме 

фактичним твердженням. 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про інформацію», ніхто не може бути 

притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень; оціночними 

судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, 

критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, 

що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-

стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). 

Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивост. 

  

Конспекти надсилати на адресу: nataross2017@gmail.com  
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