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Розглядаються функції, які виконувала анімація на різних етапах 
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Постановка проблеми. У зв’язку із зростаючою комп’ютеризацією 

суспільства комп’ютерно-демонстраційна інтерактивна техніка дизайну 

активно долучається до таких важливих сучасних соціокультурних процесів як 

комунікація та інформація. Тенденції сучасного світу актуалізують 

дослідження ступіні важливості форми подачі інформації як у своїй 

традиційній, так і в новій комп’ютерній формі. 

Аналіз останніх досліджень та отримані результати. Зазвичай контент 

веб-ресурсів поділяють на два види: вербальний (текстовий), який передається 

за допомогою системи знаків мультимедіа та візуальний контент, що є 

частиною мультимедіа. Дослідник І. Мащенко звертає увагу на технічні 

особливості використання цього терміна: «Мультимедіа – комп'ютерно 

орієнтований метод, що передбачає використання текстових, графічних і 

звукових можливостей комп'ютерних пристроїв в інтерактивному режимі» [3, с. 

241]. Б. Потятиник наголошує на знаковій природі складових частин поняття:  
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У перекладі з латинської – «multum» – багато. Отож термін multimedia –

буквально означає «багатомедійність». У сучасному розумінні – це поєднання 

різних медіумів, які тісно взаємодіють один з одним. Переважно йдеться про 

текст, аудіо, відео, анімацію та нерухомі образи у новинно-аналітичних 

ресурсах зазвичай базовим є текст, який ілюструють, застосовуючи 

вищеназвані можливості [4, с. 63]. Авторський колектив німецьких дослідників 

у енциклопедії «Публіцистика. Масова комунікація», окрім структури, чітко 

описує канали комунікації: «Мультимедіа – інтеграція усіх можливих 

модальностей комунікації, усної мови, тексту, відео, аудіо, телекомунікації, 

розважальної електроніки та комп'ютерної техніки». [1, с. 461]. 

Мета статті полягає в огляді медійного дизайну як нового напрямку 

наукових досліджень в Україні, що, в умовах розвитку комп’ютерних 

технологій та інформаційного суспільства потребує розвитку, нових 

досліджень, підготовки фахівців, формування чіткого уявлення українського 

суспільства про медіадизайн як науковий напрямок, а не аматорське мистецтво. 

Виклад основного матеріалу. Візуальний контент формується за 

допомогою наповнення візуальним змістом, це є продукуванням та 

споживанням інформації у візуальній формі; процес обміну, зв'язку, 

спілкування між адресатом, каналом та реципієнтом на рівні зорових 

рецепторів. Якщо побудувати повне визначення, то воно матиме такий вигляд: 

"Візуальним контентом є інформаційне наповнення засобу масової комунікації 

(у нашому випадку це веб-ресурс), виражене за допомогою візуальної мови: 

зобра- ження, знаки, інфографіка, відео тощо".  

Цей контент формує новий канал комунікації, який у ХХI столітті 

отримав назву "візуальні комунікації". Не варто забувати й про зорове 

сприйняття, що відіграє неабияку роль у цьому процесі.  

Класифікації візуального контенту. Існує багато класифікацій різних 

видів інформації, проте для визначення поняття "візуальний контент" 

актуальними залишаються дві:  



І. Теоретико-методологічні основи виховання художньо-обдарованої 

особистості у закладах мистецької освіти 

 

50 

1. За способом сприйняття людиною. Залежно від того, яким шляхом 

надходить інформація, розрізняють п'ять її видів: візуальну, аудіальну, нюхову, 

смакову, тактильну.  

2. За способами опрацювання інформація поділяється на числову, 

текстову, графічну та звукову. За характером інформації візуальний контент 

може бути комерційного банери, анімації, розважального ілюстрація та 

інформаційного змісту, вираженого у різних форматах одночасно.  

Висновки. Таким чином, у сучасному розумінні поєднання різних 

медіумів вони тісно взаємодіють один з одним. Переважно йдеться про текст, 

аудіо, відео, анімацію та нерухомі образи (малюнок, фото, діаграми тощо). У 

новинно аналітичних ресурсах зазвичай базовим є текст, який ілюструють, 

застосовуючи вищеназвані можливості" [2, с. 63]. Більшості випадків нині люди 

сприймають інформацію візуально. Це пов'язано з природньою побудовою 

їхнього організму, а також із розвитком технологічних засобів, орієнтованих на 

візуальні образи. Логотипне, кліпове сканування навколишнього притаманне 

нашому сучасникові завдяки глобальному розповсюдженню візуальних образів, 

створених підприємницькими структурами, головний мотив яких — 

просування товару чи послуги, отримання прибутку. Візуальний контент є 

складовою мультимедіа, що разом із текстовим контентом становить частину 

загального інформаційного наповнення веб-простору.  
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