
 
  

 

 

 

 

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Філологічний факультет 

Кафедра журналістики 

 

           

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«Інфографіка» 

(вибіркова) 

 

 

Освітньо-професійна програма «Журналістика та кросмедійність» 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Галузь знань 06 «Журналістика» 

Рівень вищої освіти другий магістерський 

Факультет — Філологічний 

  

Мова навчання українська 

 

Розробники: Пазюк Р. В., доцент кафедри журналістики, к. філол. н.  

 

Профайл викладача (-ів)  https://www.journalistic.space/roman-paziuk 

Контактний тел.   +38 (0372) 58-47-02 

E-mail:    r.paziuk@chnu.edu.ua 

Сторінка курсу в Moodle  - 

Консультації    середа з 16.00 до 18.00 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Назва курсу: «Інфографіка» 

Освітня 
програма 

Журналістика і 
кросмедійність 

(MA) 
Етап  

П’ятий рік  
навчання 

(10-й семестр) 

Тривалість / 
розклад 

9 тижнів 
(4 години  
щотижня) 

Тип курсу 
Самостійний 

курс 
Кредити 
ECTS 

4 
(120 годин) 

Академічний 
рік викладання 

2020-2021  

 

Початок Перший тиждень лютого 2021 р. Брифінг курсу 
Перший робочий день 
семестру (16.10, 66 ауд). 

Основний 
викладач 

Доц. Пазюк Р. В. 
 

Інші викладачі Не передбачені 

Запрошені 
викладачі 

Не передбачені 
 
 

Обсяг роботи студентів (в годинах) 

Лекції Практичні заняття Семінари Індивідуальна робота Самостійна робота 

18 18 — 6 78 
 

Поточне (формативне) оцінювання  

Модуль 1 «Вступ до інфографіки» / 20 балів – 4 тижні 
Можливі форми оцінювання: тести, есе. 
 

Модуль 2 «Практика створення інфографіки» / 40 балів – 5 тижнів 
Можливі форми оцінювання: виконання практичних індивідуальних завдань. 

Підсумкове (сумативне) оцінювання 

Іспит – 40 балів 
Можливі форми оцінювання: Презентація проекту (авторська інфографіка). 
 

Розклад та зміст навчальної дисципліни 

Тижні: Теми: 

 
1 
2 

3-4 

 
5 
6 
7 

8-9 

Модуль 1. Вступ до Інфографіки 
Тема 1. Історія інфографіки. Найкращі зразки візуалізації даних у журналістських матеріалах. 
Тема 2. Що робить інфографіку успішною? 
Тема 3. Популярні стилі інфографіки. 
 

Модуль 2. Практика створення Інфографіки 
Тема 1. Дослідження теми, збирання даних для різних стилів інфографіки. 
Тема 2. Створення діаграм та графіків. 
Тема 3. Візуалізація процесів. 
Тема 4. Представлення даних у формі таймлайну.  



 
  

 

 

 

Мета і завдання курсу 

Що ви БУДЕТЕ ВИВЧАТИ Що ви БУДЕТЕ РОБИТИ 

▪ Сучасні стилі інфографіки. 

▪ Структурування розповіді в інфографіці. 

▪ Як знайти надійні дані: використовуючи 
статистику та факти для підтвердження 
історії. 

▪ Як акцентувати увагу на основному 
повідомленні (меседжі) інфографіки. 

 
 
 

▪ Створювати прості діаграми та графіки 
за допомогою онлайн-інструментів. 

▪ Шукайте теми та збирати інформацію, 
необхідну для створення інфографіки. 

▪ Створювати власний дизайн елементів 
інфографіки за допомогою професійного 
програмного забезпечення. 

 

Результати навчання Передбачені продукти 

Заплановані результати навчання після успішного закінчення курсу  

ЗК-1. Здатність до комплексно розв’язання 
проблем. Здатність до виокремлення 
проблеми, дослідження їх, окреслення 
етапів для роботи у подальшому, уміння 
знаходити ідею, вибрати та оцінити її, 
спланувати вирішення, залучати людей 
до її вирішення та діяти. 

ЗК-3. Здатність до креативності. Відкритість до 
нових знань, ідей і технологій; здатність 
продукувати нестандартні ідеї, творчо 
підходити до вирішення проблеми чи 
виконання завдань. 

СК-6.     Здатність до використання 
інформаційних технологій. Подавати 
інформацію у відповідній журналістській 
формі. Володіння комунікативними 
навичками (висока мовна компетенція); 
володіння навичками візуальної 
комунікації; володіння навичками 
створення текстів у різних жанрах; вміти 
поєднувати візуальні та текстуальні 
контенти; використання сучасних 
інформаційних технологій. 

СК-7.     Здатність працювати у команді. 
Володіти соціальними навичками; бути 
відповідальним та надійним; вміти 
переконливо подати власну думку; 
вміти знаходити рішення; розуміти 
права та обов’язки в редакційному 

▪ Макет інфографіки на складну 
журналістську тему. 

▪ Список посилань, ресурсів та контактів 
для подальшого самостійного вивчення 
прийомів створення інфографіки. 



 
  

 

 

колективі; виконувати професійну 
функцію у колективі. 

ПР-6.    Уміти формулювати завдання, 
аргументовано обирати оптимальні 
шляхи розв’язання, аналізувати й 
осмислювати отриманий результат, 
переконливо його представляти. 

ПР-9.     Уміти застосовувати в умовах 
професійної діяльності сучасні 
інноваційні технології в комунікативній 
сфері. 

 

 


