
ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ ЖУРНАЛІСТА 
 

Мета курсу – етичні цінності роботи журналіста в контексті реальних 
професійних проблем, етичні дилеми, з якими стикаються представники ЗМІ, 
порушення етичних стандартів журналістики і боротьба з ними. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Етика спілкування журналіста» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Історія української 
культури», «Антропологія», «Сучасна зарубіжна література Європи/Америки 
і Канади», «Сучасна українська література», «Журналістська майстерність» 
тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетенстностей: Здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях; здатність розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; здатність бути критичним і самокритичним; здатність працювати 
в команді; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області; здатність до креативного та 
критичного мислення; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність 
організувати і контролювати командну професійну діяльність 

Програмні результати навчання: 
знати: основні теорії журналістської етики, конкретні етичні проблеми 

у професійній діяльності журналіста, сутність «відповідальної» журналістики 
та моральних принципів у роботі журналіста, продукти українських медіа та 
їхній аналіз з точки зору дотримання етичних стандартів; 

вміти: дотримуватись стандартів, які гарантують, що діяльність ЗМІ не 
може бути спрямована на захист інтересів окремих політичних сил, 
соціальних, національних, етнічних і расових груп, бізнес-груп, релігійних 
громад тощо; дотримуватись стандартів, які гарантують, що діяльність ЗМІ 
має бути спрямована на забезпечення як загальносуспільних інтересів, так і 
кожного його індивіда, конституційних прав, свобод та обов'язків кожного 
громадянина; дотримуватись чинного законодавства, працювати для 
забезпечення свободи слова і розбудови громадянського суспільства в 
Україні; координувати виконання особистого завдання із завданнями колег; 
оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, 
представників громадянського суспільства; оцінювати діяльність колег з 
точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей і 
досягнень; використовувати необхідні знання й технології для виходу з 
кризових комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й 
співробітництва; 

володіти: знанням основних функції журналістики у суспільстві, 
зокрема виконання ЗМІ функції інформування, аналізу, громадської критики 
та контролю, знанням засадничих принципів діяльності ЗМІ щодо балансу 
між правами журналістів на свободу слова й інформації та їх 
відповідальністю, знанням засадничих принципів, які забезпечують вчасну 
передачу правдивої суспільно-значимої інформації від її джерел до кожного 
члена суспільства; навичками критичного аналізу, оцінки сучасних фахових 
досягнень, генерування нових ідей у вирішенні дослідницьких і практичних 
завдань 



Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Загальні етичні поняття і журналістська. Сутність і норми етики. 

Моральна свідомість. Права і обов’язки журналіста в контексті норм етики. 
Конфлікт інтересів. Журналістська діяльність у ринкових умовах. Етика 
фрілансу. Етична проблема псевдоніма. Етика стосунків в редакції. 
Журналістська відповідальність. Культурні традиції в журналістській 
творчості. Етичні вимоги до журналістських повідомлень. Захист суспільної 
моралі в мас-медіа. Журналістські права та обов’язки в світлі Європейської 
конвенції з прав людини. Журналіст і безпека держави. Журналіст і життя 
людини. Втручання журналіста в приватне життя. Виправлення помилок і 
право на відповідь. Інформація про злочини та нещасні випадки. Захист від 
зловживання свободою слова. 

Принципи журналістської етики та контроль за їх дотриманням. 
Етичні вимоги в процесі роботи журналіста з фактами і джерелами 
інформації. Журналіст і влада. Право на одержання інформації. Державна 
підтримка преси. Медійні аспекти виборчого законодавства. Вимоги до 
матеріалів, присвячених виборам. Журналісти на виборах – неупереджені 
спостерігачі, вболівальники чи учасники. Вимоги до роботи з інформацією. 
Перевірка даних і виправлення помилок. Відповідність інформації дійсності. 
Робота з чутками. Відокремлення фактів від коментарів. Метод «маски». 
Фабрикування інформації. Плагіат. Деонтологічні норми діяльності 
журналіста. Системи контролю за дотриманням етичних норм. Дотримання 
етичних норм журналістами в Україні 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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