
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Дизайн» 

Назва дисципліни Інфографіка 

Рівень вищої 

освіти 
Другий магістерський   

Спеціальність 022 «Дизайн» 

Тип і назва 

освітньої програми 
Освітньо-професійна програма «Дизайн»  

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 16 год. 

Практичні – 16 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 80 год 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

І курс, ІІ семестр 

Програмні 

компетентності 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК7. Здатність застосовувати засоби спеціального рисунка та 

живопису (за спеціалізаціями), а також методики використання 

апаратних і програмних засобів комп’ютерних технологій.  

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН1. Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-

пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему 

комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної 

комунікації у мистецькій та культурній сферах.  

ПРН4. Представляти результати діяльності у науковому та 

професійному середовищі в Україні та поза її межами. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Інформаційна графіка як один з напрямків графічного дизайну, 

спрямований на пошуки та розробку нових графічних 

інструментів візуалізації данних. Предметом сучасної 

інфографіки сьогодні визнається також способи та інструменти 

створення інформаційних текстів, які передбачають розміщення 



ілюстрацій та формування сюжету. Дисципліна спрямована на 

забезпечення засвоєння здобувачами основних принципів 

сучасного концептуального і візуального мислення й  

спеціальними знаннями у галузі інфографіки, практичними 

навичками візуалізації інформації в процесі дослідницької і 

практичної діяльності.  

Змістовий модуль№1. 

«Предмет інфографіки». 

1.1. Феномен візуальної комунікації. Визначення предмету 

інфографіки (2 год.). 

1.2. Функції інфографіки (2 год.). 

Змістовий модуль №2. 

«Історія інфографіки». 

2.1. Інфографіка ХІХ ст. (2 год.). 

2.2. Інфографіка ХХ –ХХІ ст. (2 год.). 

Змістовий модуль №3.  

«Структура і методи інфографіки». 

3.1. Структура інформаційної графіки (2 год.).. 

3.2.Основні методи інфографіки (2 год.). 

Змістовий модуль №4. 

«Типологія інфографіки». 

4.1.Принципи побудови інфографіки (2 год.). 

4.2.Основні типи інфографіки (2 год.). 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 48 бали  

(від 0 до 6 балів за кожне практичне). 

2. Самостійна робота – 28 бали (від 0 до 3,5 балів за кожне 

практичне). 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний 

модуль). 

4. Залік – 16 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/c/MzkwMDMzNzk0MDY3?cjc=z5aw

keb  

Література 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою 

дисципліни: 

1.Слівінська А.Ф. Інфографіка у сучасному науковому дискурсі 

/ Дизайн – синергія мистецтва та науки: збірник матеріалів 

https://classroom.google.com/c/MzkwMDMzNzk0MDY3?cjc=z5awkeb
https://classroom.google.com/c/MzkwMDMzNzk0MDY3?cjc=z5awkeb


Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 

листопада 2021 р. / НАКККіМ. – Електрон. Вид. – Київ : 

НАКККіМ, 2021. C. 40—43. URL: 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_dyzaynu/konferent

siia_Dyzain_zbirnyk.pdf 

Основна: 

1. Krum, Randy. Cool infographics. Effective 

communication with data vizualization and design, 2013. 370 p. 

2. Zelazny, Gene. Say It With Charts: The Executive's Guide to 

Visual Communication, 2006. 312 р. 

3. Інфографіка: навч. посібник / упоряд. О. В. Гудима; наук. 

ред. Р. В. Пазюк. Чернівці: Чер-нівецький нац. ун-т, 2017. 107 с. 

4. Каїро А. Функціональне мистецтво: вступ до інфографіки 

та візуалізації / пер. з англ. Л. Белея за ред. Р. Скакуна. Львів: 

Видавництво Українського католицького університет, 2017. 350 

с. 

Додаткова: 

1. Beegel J. Infographics For Dummies, Wiley, 2014. 323 p. 

2. Orchard, Rob, Tate, Christian, Webb, Marcus An Answer for 

Everything: 200 Infographics to Explain the World, Bloomsbury 

Publishing Plc, 2021, 320 p. 

3. Wildish, Stephen Chartography: The Weird and Wonderful 

World of Infographics.  Summersdale, 2016. 144 p. 

4. Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети : курс лекцій : 

навч. посібник для студ. фак. журналістики. – Київ: Знання, 

2000. – 222 с. 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторія 208, корпус 7. 

Ноутбук ,комп’ютер, планшет, проєктор, інше обладнання 

Кафедра 

Кафедра графічного дизайну 

Телефон кафедри (044)280-45-54 

Сторінка кафедри на сайті Академії  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-dizajnu-ta-reklami/kafedra-

grafichnogo-dyzainu  

Імейл кафедри in.design@nakkkim.edu.ua  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-dizajnu-ta-reklami/kafedra-grafichnogo-dyzainu
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-dizajnu-ta-reklami/kafedra-grafichnogo-dyzainu
mailto:in.design@nakkkim.edu.ua


Викладач 

 

Слівінська Аліна Францівна, 

магістр спеціальності 022  

«Дизайн» спеціалізації  

«Графічний дизайн»,  

кандидат філософських наук,  

доцент,  

Тел.:(044)280-45-54 

E-mail: Aslivinska@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце:доцент кафедри графічного 

дизайну НАКККіМ 

 

 


