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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Права людини на свободу слова, вираження поглядів та 
інформації» відноситься до циклу професійної підготовки здобувачів першого ступеню вищої 
освіти «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право». Вказана навчальна дисципліна входить до 
Сертифікатної програми «Права людини та їх захист» та присвячена вивченню системи прав 
людини у сфері інформації, діяльності засобів масової інформації та журналістів, захисту прав 
як виробників так і споживачів інформаційного продукту. Структура тематичного плану 
предмету передбачає системний взаємозв’язок її змістовних елементів, які стосуються таких на 
сьогодні актуальних аспектів суспільних відносин  як свобода слова, право на вираження 
поглядів, права на доступ до інформації. Викладання пропонованої навчальної дисципліни 
ґрунтується на таких методологічних  підходах, які відповідають меті підготовки бакалаврів 
права і передбачають набуття здобувачами таких результатів навчання (знань, умінь, досвіду), 
що передбачені Стандартом 081 Право.  

Програма навчальної дисципліни побудова з урахуванням новітніх вимог, що 
висуваються Міністерством освіти і науки України (далі – МОН України). Так, підготовка 
здобувачів відбувається з елементами дуального навчання на підставі укладеного договору 
між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Асоціацією ГО Асоціація журналістів, видавців і мовців 
«Новомедіа» (далі – Асоціація). Умовами договору передбачено окремі види і кількість 
практичних занять на базі Асоціації. 

Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Права людини на свободу слова, 
вираження поглядів та інформації» полягає у вивченні змісту наведених прав, їх регламентації 
галузевим вітчизняним та міжнародним законодавством, правового регулювання об’єктів 
права інтелектуальної власності, що виникають під час вироблення інформаційних продуктів, 
вивченні практики Європейського суду з прав людини, можливості застосування 
прецедентного права до окремих видів правових відносин. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Права людини на свободу слова, вираження 
поглядів та інформації» є формування у бакалаврів права комплексу знань, умінь, навичок, 
необхідних для їх подальшої професійної діяльності в окремих сферах прав людини. 

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти: 
- отримають ґрунтовні теоретичні знання щодо концептуальних засад права на 

інформацію та свободу вираження поглядів; 
- будуть знати види інформації, інформаційної діяльності, інформаційних відносин; 
- зможуть орієнтуватись у системі спеціального вітчизняного та зарубіжного 

законодавства, що регулює відносини у сфері діяльності ЗМІ, журналістів, 
інформаційних агентств; 

- отримають теоретичні знання, що пов’язані із проблемами правового регулювання 
видавничої справи в Україні та друкованих засобів масової інформації; 

- будуть ознайомлені зі прецедентною практикою ЄСПЛ, пов’язаною із правовими 
підставами обмеження права на свободу вираження поглядів та інформації;  

- набудуть практичних навичок пов’язаних із захистом прав журналістів, виробників та 
споживачів інформації; 

- отримають теоретичні знання та практичні навички пов’язані із захистом честі, 
гідності, ділової репутації за поширення  недостовірної інформації у ЗМІ та Інтернет. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Права людини на свободу слова, вираження 
поглядів та інформації» вивчається після вивчення навчальної дисципліни «Конституційне 
право», «Права людини», «Цивільне право. Загальна частина - 1», що є необхідною передумовою 
ефективного навчання та засвоєння матеріалу з огляду на системність та взаємопов’язаність 
подачі матеріалу з вказаною навчальною дисципліною. 

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та 
засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджери.  
 

Перелік тем 

Тема 1. Право на свободу слова та інформації: концептуальні засади.  
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Тема 2. Право на свободу вираження поглядів за національним та міжнародним 
законодавством. 
Тема 3. Обмеження права на свободу вираження поглядів на матеріалах практики ЄСПЛ. 
Тема 4. Суспільна мораль та етика у професійній діяльності виробників, поширювачів 
інформації. 
Тема 5-6. Право на інформацію та його зміст. Інформаційні відносини. 
Тема 7. Забезпечення прав на свободу думки і слова журналістів та ЗМІ. 
Тема 8. Правові засади діяльності інформаційних агентств. 
Тема 9. Правове регулювання видавничої справи. 
Тема 10. Право людини на прайвесі та «суспільний інтерес»: співвідношення понять.  
Тема 11. Захист честі, гідності, ділової репутації за поширення недостовірної інформації у ЗМІ 
та Інтернет. 
Тема 12. Види відповідальності журналістів, ЗМІ, за поширення недостовірної інформації та 
підстави звільнення від відповідальності.  
 

Програмні результати навчання 2 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на 

першому занятті. 

Результати навчання 
Методи 

Навчання 

Форми 
оцінювання 
(контрольні 

заходи) 

Термін 
виконання 

Студенти отримають  
знання:  

- галузевих законодавчих актів у 
сфері медіа та інформації; 

- прав і обов'язків ЗМІ, журналістів, 
інформаційних агентств, видавців, 
друкованих засобів масової 
інформації; 

- концептуальних засад становлення 
та розвитку свободи слова; 

- концептуальних засад 
інформаційних відносин та їх видів; 

- поняття та видів юридичної 
відповідальності у сфері медіа права 
та інформації; 

- правових форм і способів захисту 
прав людини у випадку поширення 
щодо неї недостовірної інформації ; 

- практики ЄСПЛ щодо обмежень у 
праві в цілому, та обмежень свободи 
слова зокрема 

- значення «суспільного інтересу» та 
його співвідношення із поняттям 
«приватність»; 

навички: 
- застосовувати набуті знання у різних 
правових ситуаціях, пов'язаних із захистом 
прав людини у сфері свободи слова, 
вираження поглядів та інформації; 
- на основі отриманих знань 
виокремлювати юридично значущі факти і 

Робота з 
навчальною, 

науковою, 
літературою та 

нормативно-
правовими 

актами; робота в 
групах; дискусії; 

лекції; вирішення 
ситуативних 

задач. 
Усне 

опитування, 
публічні 

виступи, в 
т.ч. з 

презентація
ми, дебати, 

обговорення, 
дискусії, 

виконання 
письмових 

практичних 
завдань 

Протягом 
всього 

навчання 

 
2Learning outcomes. 



Права людини на свободу слова, вираження поглядів та інформації 
 

4 

 

формувати обґрунтовані правові висновки; 
- командної роботи при вирішенні 
практичних завдань; 
досвід: 

- практичної роботи у сфері медіа 
права 

 
Форми та технології навчання 

 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

можуть використовуватися: лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, 

розв'язання задач, презентації, командні ігри тощо. 

При цьому, потрібно враховувати рівень студентів, кількість студентів в групах, 

бажання їх приймати участь в тому чи іншому виді методик. 

Викладання лекцій відбувається у виді подачі нового матеріалу в усній формі, в тому 

числі з використанням електронних презентацій, але з можливістю його конспектування 

студентами. 

Робота на семінарських заняттях відбувається у формі опитування лекційного 

матеріалу, обговорення та дискусії проблемних питань, а також виконання завдань групами 

студентів з елементами змагальності (розподіл студентів на команди, кожна з яких виконує 

завдання якнайшвидше). До кожного семінару має бути підготовлений кожний студент. 

Опитування відбувається за вибором викладача. Семінари-дискусії проводяться для того, щоб 

сприяти обміну думками і поглядами учасників з приводу тої чи іншої теми, а також розвинути 

мислення, допомогти формуванню поглядів і переконань, виробити вміння формулювати 

думки й висловлювати їх, вміння прислухатись до точки зору опонентів і «чути їх», навчитись 

оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

Особливістю дисципліни «Права людини на свободу слова, вираження поглядів та 

інформації» є те, що студенти мають змогу проходити практичні заняття на базі контрагента з 

яким укладено договір про співпрацю.  На підставі укладеного договору для студентів 

розробляється ряд завдань: казуси, практичні завдання ( консультування з конкретних питань, 

які виникають у діяльності Асоціації), творче завдання. 

 

Навчальні ресурси 

Всі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали 

оприлюднено на сайті кафедри та розміщено у системі «Campus». Нормативно-правові акти 

розміщені на офіційному веб-порталі Верховної Ради України - https://rada.gov.ua/ 

 

Індивідуальне завдання 

Відповідно до навчального плану студент має підготувати творче завдання. Творче 
завдання передбачає демонстрацію знань здобувача, що засвідчує його готовність точно і 
повно аналізувати ситуацію, наводити обґрунтовані аргументи, робити висновки, викладати 
свої думки українською мовою логічно і грамотно. Обов’язковою умовою є використання 
нормативно-правових актів, що підтверджує необхідний рівень знань здобувача, що 
виявляється у навичках правозастосування. 

Модульна контрольна робота (МКР) – контрольний підсумковий письмовий захід, який 
виконується кожним студентом. МКР пишеться студентами в середині травня за розкладом. 
Якщо студент був відсутній (з поважних або неповажних причин) на МКР, то йому надається 
можливість в індивідуальному порядку написати цю роботу, але в термін до кінця залікової 
сесії. 

 

https://rada.gov.ua/
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Система оцінювання 

 

№ 

з/п 
Контрольний захід оцінювання % 

Ваговий 

бал 
Кіл-ть Всього 

1. Опитування на семінарському занятті 60 5 12 60 

2. Модульна контрольна робота 30 10 1 10 

3. Творче завдання 20 20 1 30 

 Всього 100 

 
Семестрова атестація студентів 

 

Обов’язкова умова допуску до заліку Критерій 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 40 

Необов’язкові умови допуску до екзамену: 

1. Активність на практичних заняттях. 

2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації. 

3. Відвідування лекційних занять. 

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою3 

Рейтингові бали, RD 
Оцінка за 

університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску Не допущено 

Політика навчальної дисципліни 

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред’являє 

до студента при вивченні дисципліни та ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Основні вимоги стосуються відвідування занять, активної участі під час опитування, 

обговорення, а також заохочень. 

Заохочувальні бали 

 
3Оцінювання результатів навчання здійснюється за рейтинговою системою оцінювання відповідно до рекомендацій 
Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, ухвалених протоколом №7 від 29.03.2018 року. 
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Заохочувальні бали 

Критерій Ваговий бал 

Написання фахової статті з публікацією/ 
Підготовка тез доповіді з публікацією 

10 балів/ 
5 балів 

Відвідування занять 

Лекційні заняття передбачають активну роботу викладача. Відсутність студента на 

лекційному занятті (поважна або неповажна причина) не впливають на отримувані студентами 

бали. Однак, студенти зобов’язані відвідувати практичні заняття, оскільки на них аналізується 

теоретичний матеріал, обговорюються варіанти вирішених студентами ситуативних задач, 

розглядаються нормативні казуси, розвиваються навички командної роботи. Система 

оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання 

завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.  

Пропущені контрольні заходи 

Перескладання пропущених семінарських занять відбуваються 1 раз в тиждень в 

назначений викладачем день.  

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури 

контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними 

процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково 

аргументовано, пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа 

та/або зауважень. 

Календарний рубіжний контроль 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. 

Метою проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання 

графіка освітнього процесу студентами4. 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

 
4Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. 20 с. 
5Там само. 
6Там само. 

Критерій 
Перша 

атестація 
Друга атестація 

Термін атестації 5 8-ий тиждень 14-ий тиждень 

Умовою отримання атестацій є поточний рейтинг 6 ≥ 12 балів ≥ 30 балів 
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Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

Дистанційне навчання  

Дистанційне навчання через проходження онлайн-курсів за певною тематикою 

допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має 

бажання пройти онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких 

курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній 

дисципліні. 

Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів з особливими 

освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати 

завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів. 

Поза аудиторні заняття 

Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни участь в конференціях, 

форумах, круглих столах тощо.  

 

 

 


