МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
з курсу: «Основи редагування та журналістики. Модуль2.Основи
журналістики», VI семестр
для студентів III курсу факультету Історії та теорії культури
(за розкладом: понеділок 12.00-13.30 )
викладач – канд. мистецтв., доцент О.А.Д’ячкова
1. Прочитати та засвоїти основні положення Українського законодавства, які
стосуються діяльності журналіста:
Закон України «Про інформацію»:
Сайт Верховної Ради України. Закон України «Про інформацію» //
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/print1217856518710949
 Стаття 2. Основні принципи інформаційних відносин.
 Стаття 5. Право на інформацію.
 Стаття 24. Заборона цензури та заборона втручання в професійну
діяльність журналістів і засобів масової інформації.
 Стаття 26. Акредитація журналістів, працівників засобів масової
інформації.
 Стаття 28. Неприпустимість зловживання правом на інформацію.
 Стаття 30. Звільнення від відповідальності.
Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні»:
Сайт Верховної Ради України. Закон України. «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні» // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/278212/print1217856518710949
 Стаття 25. Журналіст редакції друкованого засобу масової
інформації.
 Стаття 26. Права та обов'язки журналіста редакції
Закон України «Про авторське право та суміжні права»:
Сайт Верховної Ради України. Закон України. "Про авторське право і суміжні
права» // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.





Стаття 8. Об'єкти авторського права. П.3.
Стаття 9. Охорона авторського права на частину твору.
Стаття 10. «Об'єкти, що не охороняються».
Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права.
Презумпція авторства.
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 Стаття 13. Співавторство. П.3. Закон України «Про авторське
право та суміжні права».
 Стаття 14. Особисті немайнові права автора
2. Прочитати та засвоїти основні положення Кодексу журналістської етики.
 Кодекс професійної етики українського журналіста// Сайт НСЖУ//
http://old.nsju.org/tabmenu/kodeks_etiki
 Етичний кодекс українського журналіста// Сайт НСЖУ//
http://old.nsju.org/tabmenu/kodeks_etiki
 Декларація принципів поведінки журналістів// Сайт НСЖУ//
http://old.nsju.org/tabmenu/kodeks_etiki
 Данелян Н. Основные принципы журналистской этики http://www.myworks.org/text_57875.html
 Международные принципы профессиональной этики журналисти.
ЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
ЖУРНАЛИСТА http://www.isthis.narod.ru/princip.html
 Международные стандарты профессиональной этики журна- листов :
учеб.-метод. пособие / сост. А. В. Байчик, Ю. В. Ку- рышева, С. Б.
Никонов. — СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и масс.
коммуникаций, 2012. — 102 с. //
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1412239663_9146.pdf
Для перевірки знань згодом будуть запропоновані тести.
Подальші завдання та оновлення інформації на telegram-каналі:

t.me/writing_with_anylen
Контакти з викладачем:
Е-mail: anylen@ukr.net
Facebook: https://www.facebook.com/Olena.Dyachkova
Academia: https://knmau.academia.edu/OlenaDyachkova
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