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плюси, а й мінуси. Доступ до інтернету, нерозуміння старшими поколіннями нових технологій та 
інші проблеми підривають досконалість роботи електронних бібліотек.  

Загалом можна сказати, що робота з інформацією стала невід’ємною частиною нашого 
життя і кожен обирає для себе той спосіб, яким йому зручніше користуватися. Однак змінити той 
факт, що електронні бібліотеки набирають популярність щодня, не можна.  
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У статті розкрито поняття інфографіки. Наведено її особливості та переваги у 

використанні. 
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Одним із сучасних інструментів, спрямованих на ефективну візуальну презентацію 

інформації  є так звана інфографіка. Зазвичаи  під цим терміном розуміється візуальне комплексне 
подання текстової  і графічної  інформації  з метою стислого і яскравого відображення певного факту, 
процесу, події  [4]. Інфографіка наглядно пояснює те, що інколи важко пояснити словами. 

Інфографіка — графічнии  спосіб подачі інформації , даних і знань. І ї  спектр застосування 
величезнии : від журналістики до точних наук. Інфографіка здатна не тільки організувати великі 
обсяги інформації , але і більш наочно показати співвідношення предметів і фактів у часі і просторі, 
а також продемонструвати тенденції . Приклади інфографіки див. рис. 1. 

Інфографіка – це:  
 спосіб передачі великого обсягу інформації  за допомогою простих і зрозумілих 

візуальних методів  
 сучаснии  метод навчання  
 форма інформаціи ного дизаи ну різновид навчальної  творчості, що передбачає 

поєднання графіки з текстом у наи різноманітніших пропорціях. 
Особливості інфографіки полягають у тому, що графічні об’єкти, асоціативно пов’язані з 

представленою інформацією або є графічним вираженням ї ї , вдаючись до інфографіки ми 
отримуємо корисне інформаціи не навантаження, виразне и  осмислене уявлення теми [2]. 

До переваг використання інфографіки ми можемо віднести три наи головніших [1]: 
1) Привабливість. Людям подобається статистика і подобаються числа. За допомогою 

інфографіки дані набувають “акуратну форму” і стають привабливими для людеи . 
2) Легке сприи няття. Більшу частину інформації  людина сприи має очима, тому дуже 

важливо правильно візуалізувати ту інформацію, яку ви хочете передати. Інфографіка дозволяє не 
тільки спростити дані, але і робить ї х цікавіше, зрозуміліше, а також легше для сприи няття. 
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3) «Репости». Ще один плюс інфографіки – це залучення WOM маркетингу іншими словами 
«сарафанного радіо». Побачивши цікаву інформативну і просто гарну картинку, люди відразу 
прагнуть поділитися нею з друзями. 

 

  
Рис. 1. Приклади інфографіки. 

 
Інфографіка використовується для різних цілеи  протягом років, проте отримала нове 

обличчя лише останнім часом завдяки розвитку інформаціи но-комунікативних технологіи . 
Сьогодні інфографіка все більшого значення набуває в напрямках розробки довідкових і навчальних 
систем, інтерактивних сервісів, у тому числі і навчального призначення. Та освіті У зв’язку з цим 
необхідним є вивчення інфографіки та етапів ї ї  розробки і застосування при вивченні предметів 
різних типів. 
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