
 
  

 

 

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Філологічний факультет 

Кафедра журналістики 

 

           

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«Розслідування та журналістика даних» 

(обов’язкова) 

 

 

Освітньо-професійна програма «Журналістика та кросмедійність» 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Галузь знань 06 «Журналістика» 

Рівень вищої освіти перший бакалаврський 

Факультет — Філологічний  

  

Мова навчання українська 

 

Розробники: Василик Л.Є., доцент кафедри журналістики, д.н.с.к. 

                        

                    

Профайл викладача (-ів)  https://www.journalistic.space/liubov-vasylyk/  

                                                             

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

E-mail:    l.vasylyk@chnu.edu.ua 

                                                             

Сторінка курсу в Moodle  - 

Консультації    четвер з 14.30 до 15.30 
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ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Назва курсу: «Розслідування та журналістика даних» 

Освітня 
програма 

Журналістика і 
кросмедійність 

(бакалавр) 
Етап  

Четвертий 
рік  

навчання 
(8-й семестр) 

Тривалість / 
розклад 

11 тижнів 
(3 години  
щотижня) 

Тип курсу 
Самостійний 

курс 
Кредити 
ECTS 

7 
(210 годин) 

Академічний 
рік викладання 

2023-2024  

 

Початок Перший тиждень лютого 2024 р. Брифінг курсу 
Перший робочий день 
семестру (9.50, 66 ауд). 

Основний 
викладач 

Доц. Василик Л. Є. 
 

Інші викладачі Не передбачені 

Запрошені 
викладачі 

Не передбачені 
 
 

Обсяг роботи студентів (в годинах) 

Лекції Практичні заняття Семінари Індивідуальна робота Самостійна робота 

22 44 — 8 136 
 

Поточне (формативне) оцінювання  

1 модуль «Журналістське розслідування» /  30 балів  – 5 тижнів 
2 модуль «Журналістика даних» /  30 балів –  6 тижнів 

Підсумкове (сумативне) оцінювання 

Іспит – 40 балів 
Форми оцінювання: тести на знання баз даних, обґрунтування теми, планування матеріалу, 
окрслення кола джерел, збір інформації, створення розслідувального матеріалу 
 

Розклад та зміст навчальної дисципліни 

Тижні: Теми: 

 
1 
2 
 

3 
 

4 
5 
6 

МОДУЛЬ 1. «Журналістське розслідування» 
Тема 1.  Жанр журналістського розслідування: історія становлення.  
Тема 2. Свобода слова і журналістське розслідування.  Перешкоди в розслідуванні. 
Резонансні матеріали, проекти в Україні. 
Тема 3. Мета і предмет відображення. Методи розслідування. Перспективи та жанрові 
різновиди журналістського інвестигативу. 
Тема 4. Схеми розслідувань. Технологія роботи з текстом. Подання інформації. 
Тема 5. Особистий архів (досьє) журналіста. 
Тема 6. Правові і етичні обмеження в журналістському розслідуванні. Безпека 



 
  

 

 

 
 
 

7 
8 
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журналіста. 
 
Модуль 2. «Журналістика даних» 
Тема 1. Організації журналістів-розслідувачів в Україні та світі. Банки даних.  
Тема 2. Бази даних в Україні та їх аналіз. 
Тема 3. Робота з базами. Доступ до них. Система аналізу. 
Тема 4. Побудова тексту. 
Тема 5. Оформлення (сайдбари). 

 

Мета і завдання курсу 

Що ви БУДЕТЕ ВИВЧАТИ Що ви БУДЕТЕ РОБИТИ 

• Знання жанрової специфіки 
журналістського розслідування 

• Знання баз даних 
 
 
 

• Вміння збирати та опрацьовувати 
інформацію для розслідування 

• Вміння написати матеріал у жанрі 
розслідування  

• Навички користування базами даних 

 

Результати навчання Передбачені продукти 

Заплановані результати навчання після успішного закінчення курсу  

ЗК03. Здатність бути критичним і 
самокритичним.  
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел. 
СК02. Здатність формувати інформаційний 
контент. 
 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз 
інформації з різних джерел 
ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях 
факти, події, відомості, процеси, про які бракує 
знань, і розкривати способи та джерела 
здобування тих знань 

 


