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В статье описываются пути развития уровня коммуникативности информационных порталов ме-
тодами визуальной коммуникации, рассмотрено уровни визуализации в соответствии типам и комму-
никативным заданиям сопровождающей информации, методы визуализации контенту и структурным 
компонентам информационных ресурсов.
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In this article the ways of improving the level of informational portals by methods of visual communica-
tion are presented, the levels of visualization, corresponded to the type and communicational targets of ad-
ditional information, methods of content’s visualization and to the structural components of informational 
resources are analyzed. 

Key words: communication, communicability, visualization, information, content, methods, infographic, 
informational portal 
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Обмін інформацією є опосередкованим процесом – він здійснюється за допомогою 
різних технічних засобів і пристроїв. З огляду на це, композиційно-графічне моделювання 
(КГМ) інформаційних, зокрема, освітніх порталів можна розглядати як один із засобів управ-
ління потоками інформації, його комунікативну спрямованість – як властивість. При цьому 
новинний портал є середовищем або каналом комунікації.
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Комунікативна спрямованість КГМ Інтернет-порталів є властивістю структурно-зобра-
жальних засобів передавання інформації з метою результативної комунікації відповідно до 
поставлених завдань. Комунікативна спрямованість КГМ полягає у застосуванні механізмів, 
способів, прийомів, форм і технологій, що дають змогу канал комунікації (портал) зробити 
настільки адекватним адресату (аудиторії), щоб забезпечити розуміння структури порталу та 
його контенту, уможливити зворотну реакцію, пов’язати комунікантів, досягати інших кому-
нікативних завдань. 

Композиційно-графічне моделювання може виступати як комунікативний засіб, що за-
безпечує комунікацію між комунікантом (порталом, його інформаційним наповненням та ре-
дакційним колективом), так і комунікатом, у ролі якого виступає його користувач, так і кому-
нікативною системою (платформою для комунікації).

Метою комунікативного композиційно-графічного моделювання є створення умов для 
якісного передавання інформації, моделювання та оформлення ефективного текстового,  
зображального чи інтерактивного повідомлення як в електронних, так і друкованих медіа, 
зовнішній рекламі тощо. Функціональна сфера комунікативного композиційно-графічного 
моделювання поширюється не тільки на естетичний складник формування контенту, а також 
на встановлення нових каналів комунікації. Завданнями комунікативного композиційно-гра-
фічного моделювання можуть бути такі: залучення нової аудиторії, спонукання її до комуніка-
ції, інформування, роз’яснення, створення попиту, задоволення потреби в інформації, зручне,  
читабельне подавання контенту, мотивування користувачів взаємодіяти (між собою, з авто-
рами та розробниками мережевого ресурсу). 

Методи передавання інформації в аспекті комунікації мають бути підпорядковані прин-
ципам цілісності тексту й зображення, символізації позначуваного (спроможність передавати 
цілісний зміст через систему візуальних образів), декодованості складників (відповідність мож-
ливостям аудиторії інтерпретувати подану інформацію відповідно до авторського замислу).

Сучасні Інтернет-технології, як складники КГМ, дають можливість візуалізувати й соні-
фікувати інформацію, створювати інфографіку й відео презентації з освітньою метою. До них 
відносять сервіси створення ментальних карт, генератори (конструктори) схем, інтерактивні 
плакати, інтерактивні хронологічні шкали тощо. 

Важливим завданням розвитку й функціонування мережевих медій є створення умов 
для успішної результативної комунікації, що уможливлюється множиною факторів. Серед 
них особливе місце відводиться візуалізації КГМ Інтернет-ресурсів, а саме – застосування 
засобів, спроможних забезпечити їхнє комунікативне спрямування.

Візуальна комунікація полягає у передаванні повідомлень, естетично привабливих, 
інформативних, здатних викликати емоційний відгук у аудиторії [5].

Візуальна комунікація КГМ об’єднує такі знаково-символічні системи: мову (текст при 
читанні озвучується – проговорюється), що має предметний вияв за допомогою символів 
(шрифту, елементи якого впливають на певний рівень сприйняття), графічні елементи (ілю-
страції і декоративні елементи), колірні рішення (колір має символічний характер як само-
стійний елемент, так і в поєднанні з іншими елементами КГМ). Таке синкретичне поєднання, 
що створюється дизайнером, породжує образи, що декодуються аудиторією. Візуалізація кон-
тенту як комунікаційна практика, реалізується поєднанням різних форм фіксування інформа-
ції. Успішна комунікація залежить від співвіднесеності знань («кодів») журналіста, оформлю-
вача і читача. Завданням журналіста є підібрати цікавий контент, вибудувати логіку, створити 
короткі зрозумілі тексти. Завдання дизайнера – віднайти способи візуалізації матеріалу, що 
відобразять специфіку запропонованого журналістом матеріалу без спотворення її суті. 

Про важливу роль візуалізації в комунікативному процесі свідчать дослідження нау-
ковців у сфері теорії журналістики й дизайну, серед яких праці Е. Тафті (Vizual Display of 
Quantative information, Vizual Explanations), Н. Холмес (Information Visualization in the News: 
Print and Multimedia Infographics Storytelling), Х. Ерреа (автор численних статей з інфографіки).
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На думку В. Тулупова, у процесі сприймання читачем змісту інформаційного ресур-
су відбувається візуальна комунікація, оскільки в цьому випадку основна маса інформації 
передається текстуальними засобами і передавання здійснюється візуальним способом. При 
цьому немає необхідності навчати читача певному способу сприймання інформації – таке  
навчання відбувається через соціальну практику [9].

Під візуалізацією контенту ми розуміємо застосування методів подавання інформації у 
вигляді оптичного зображення (графіки, діаграми, схеми, рисунки, фотографії тощо) з пев-
ною комунікативною метою (привернення уваги, інформування, роз’яснення, вплив тощо).

Комунікативними завданнями візуалізації, як елементу композиційно-графічного мо-
делювання новинних порталів можуть бути такі: розважання аудиторії, інформування, 
роз’яснення, навчання, привертання уваги, аргументування або спростування, переконання, 
виділення інформації, спрощення інформації, поширення інформації, рекламування ресурсу; 
залучення користувачів.

На думку М. Ліми [12], серед продуктів візуалізації інформації необхідно розрізняти ті, 
в основу яких покладено принцип функціональності, і ті, що спрямовані на красу й естетику. 
Останні можна назвати інформаційним мистецтвом (Information Art, яке включає в себе New 
Media Art, Computer Art, Algorithmic Art, etc). 

Візуалізація інформації та інформаційне мистецтво можуть співіснувати, для створен-
ня їхніх продуктів можуть застосовуватись однакові методи й техніки. У більшості випадків  
однаковий набір даних може породити два паралельних проекти у сфері візуалізації інформа-
ції та інформаційному мистецтві.

Новинні портали містять здебільшого продукти візуалізації інформації. Їхні основні 
ознаки перераховано в Маніфесті візуалізації інформації М. Ліми [12].

Процес створення візуалізованого інформаційного продукту, відповідного меті комуні-
кації, відображений на схемі, запропонованій Л. Масудом [13] (див. рис. 1).

Рис. 1. Процес трансформування інформації відповідно до комунікативної мети 
засобами візуалізації

Комунікативний потенціал візуалізованого контенту зумовлено властивостями візуаль-
ної інформації: простота сприймання (80 % інформації сприймається людиною через зір); 
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змістовність і лаконічність (можливість поставити акценти на потрібні факти або події); ін-
формативність; структурованість; компактність (економія місця на сторінці веб-ресурсу); еко-
номічність (зменшення часу на задоволення потреб користувачів); привабливість (можливість 
подавання серйозної інформації в розважальній формі); розширення аудиторії (можливість 
задоволення потреб користувачів з різним типом мислення); креативність, прогресивність.

Візуалізація інформації новинного порталу може бути як супровідною (ілюструвати тек-
стовий контент), так і самостійною (в якості методу викладення актуальної соціально значи-
мої інформації). Супровідна візуалізація має бути доповненням до текстової інформації, що 
охоплює тему в повному обсязі й містить певні роз’яснення.

Оскільки узагальненою метою комунікації в межах новинного порталу є обмін інфор-
мацією, то відповідно до її типу можна виділити такі рівні візуалізації: 1) декларативний;  
2) процесуальний; 3) умовний (відповідно до метакогнітивної теорії В. Пірса [14]).

Декларативний рівень візуалізації дає змогу досягнути комунікативної мети інформу-
вання, надання декларативної інформації (знаю що?) здебільшого в аспекті констатування. 
Цей рівень полягає в ілюструванні математичних (статистичних) даних, дає змогу показати 
закономірності й залежності між певними показниками, порівняти дані тощо за допомогою 
різних типів графіків і діаграм.

На процесуальному рівні надається процедурна інформація (знаю як?). Візуалізація 
процесів або подій дає змогу аргументувати або спростувати текстовий (або зображальний,  
мультимедійний) контент, інтерпретувати події, показуючи їх у розвитку, поєднувати різні 
факти в історію, ілюструвати трансформацію процесів і явищ. 

Умовний рівень візуалізації дає змогу проілюструвати причинно-наслідкові зв’язки, шля-
хи й умови досягнення очікуваних результатів (знаю чому?). Візуалізація моделей допомагає 
лаконічно й цілісно відображувати різні моделі – наприклад, програми розвитку, структуру або 
алгоритм роботи, бізнес-плани, схеми діяльності, наукові розробки, методичні системи тощо.

Мета візуалізації визначає її типи та методи. За визначенням Р. Ленгнера й М. Епплера, 
метод візуалізації є системним, заснованим на правилах динамічним і/або статичним графічним 
представленням інформації відповідно до комунікативної мети (сприяє продукуванню ідей, до-
помагає розібратися в складних поняттях, націлене на узагальнення, аналіз теорії й досвіду) [11].

У своїй праці Р. Ленглер і М. Епплер систематизували 100 методів візуалізації інформа-
ції, створивши таблицю (див. рис. 2), спрямовану на усвідомлений точний відбір доцільних 
методів візуалізації відповідно до конкретного завдання, особливостей супровідного тексту, 
очікуваного результату й шляхів пізнання (індуктивного або дедуктивного).

Таблиця є інтерактивною – при наведенні на кожний із її елементів з’являється картин-
ка з прикладом візуалізації. Вона побудована за двома напрямками: періоди (відображають 
складність візуалізації) й групи (за сферами застосування). У кожній колонці розміщені мето-
ди для досягнення близьких цілей. Методи ускладнюються у напрямку згори вниз.

Автори описаної класифікації методів візуалізації виділяють серед них 6 груп: 1) ві-
зуалізація даних; 2) візуалізація концепцій; 3) візуалізація метафор; 4) візуалізація стратегій;  
5) комплексна візуалізація; 6) візуалізація інформації (контексті цієї класифікації поняття 
«інформація» застосовується у вузькому значенні – як матеріал (наприклад, текстовий), що 
візуалізується. У нашій статті це поняття вживається у широкому значенні – під інформа-
цією ми розуміємо продукт комунікації, в процесі якої усувається невизначеність шляхом 
опису реальної (матеріальної), можливої (віртуальної) і понятійної сутності (за К. Шенноном,  
теорія інформації). 

Одним із популярних видів візуалізації у сфері журналістики є інфографіка. За даними 
К. Смірнової, вперше поєднання графіки і тексту у ЗМІ почали застосовувати видавці газети 
«USA Today», що запустили власний проект у 1982 році. За кілька років газета увійшла в 
п’ятірку більш читаних видань країни. За дослідженнями, одним з більш помітних і затре-
буваних читачами нововведень «USA Today» стали детальні, добре промальовані картинки з 
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пояснювальними коментарями. Американські читачі швидко зрозуміли і прийняли переваги 
такого способу передачі інформації: інфографіка передавала суть повідомлення швидше, ніж 
текст (один якісно зроблений малюнок замінював кілька сторінок тексту) і докладніше, ніж 
стандартна ілюстрація (завдяки детальності малюнка і точним тезовим коментарям) [5]. 

Рис. 2. Періодична таблиця методів візуалізації

Е. Тафті, А. Каіро, Н. Холмес, Х. Ерреа характеризують сучасну інфографіку як май-
стерність передавання новин із застосуванням прийомів інформаційного дизайну, ілюстрацій, 
картограм і фотографій. 

В. Тулупов визначає завданням інфографіки ілюстрацію публікації [6]. 
За визначенням Д. Полякова і Д. Радушинського, інфографікою є візуальне відображення 

даних, змістом якого є невелика за обсягом, але значуща й лаконічно оформлена інформація [3].
На думку П. Борейка, інфографіка – це поєднання графіки й тексту, створене з метою 

наглядно відобразити інформацію [2].
Сучасну інфографіку характеризують як майстерність передавання новин з використан-

ням прийомів інформаційного дизайну, ілюстрацій, картограм і фотографій [8], [1], [4].
К. Смірнова вважає, що інфографіка є синтетичною формою організації журналістсько-

го матеріалу (у більшості випадків – інформаційного), повідомленням, яке охоплює візуальні 
елементи й пояснювальні тексти до них [5]. 

Х. Ерреа стверджує, що за допомогою нетрадиційних засобів, до яких відносять інфо-
графіку, можна створювати якісні новини [10]. 

На думку К. Тихонової, інфографіка є універсальним засобом подавання соціально зна-
чимої інформації [7]. 
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Поділяючи ці погляди, зазначимо, що з огляду на тенденції кліповості сприймання су-
часної аудиторії новинних порталів, інформація, втілена у візуальні образи, виключає інфор-
маційний шум і сприяє успішності комунікації від відправника повідомлення (ЗМІ) до отри-
мувача його (читача).

Рівень якості інфографіки безпосередньо впливає на досягнення завдань стратегій роз-
витку інформаційних ресурсів. З цих причин у відомих авторитетних виданнях над створен-
ням інфографіки працюють три провідних дизайнера й один журналіст – автор стрижневої 
ідеї («Esquire», «New-Yorker»тощо).

За словами К. Смірнової, будь-яке зображення – від таблиць до графіки – є інтерпре-
тацією ідей або даних. З одного боку, для створення інфографіки необхідне вміння подавати 
факти таким чином, щоб читач сам їх інтерпретував, робив висновки самостійно. З іншого 
боку, сукупність зусиль редактора й дизайнера мають бути спрямовані на актуалізацію суті 
інформації, що міститься в інфографіці, за допомогою різного роду акцентів, щоб ініціюва-
ти цю інтерпретаційну діяльність, підштовхнути читача до певних висновків. Причому це 
має бути не підтасовування фактів, а стратегія видання – прагнення передати сенс публі-
кації максимально швидко і наочно. Іншими словами, інфографіка – це інформація для не-
читачів, які дуже зайняті, щоб читати велику кількість тексту, але все ще хочуть бути добре  
поінформованими [5].

Відповідно до змісту візуалізованої інформації розрізняють статистичну, динамічну й 
аналітичну інфографіку. Її розглядають також як вид ілюстрації та журналістський жанр.

Ознаками інфографіки як особливого журналістського жанру, предметом якого є подія, 
сукупність подій, суспільно значуще явище тощо, метою – надання образних уявлень про 
дані, інформацію й знання, є 1) цілісність тексту й зображення; 2) символізація позначуваного 
(спроможність передавати цілісний зміст через систему візуальних образів; 3) декодованість 
складників (здатність аудиторії інтерпретувати інфографіку відповідно до авторського замис-
лу); 4) зовнішня привабливість у поєднанні з корисним інформаційним навантаженням.

На новинних сайтах може застосовуватись відео-інфографіка. Відео формат інфографі-
ки збільшує вплив на людину за рахунок додавання музики, використання графіки в рухах і 
застосування звукових ефектів. 

Таким чином, візуалізація структурних компонентів інформаційного ресурсу та його 
контенту є одним із засобів підвищення якісного рівня комунікативності композиційно-гра-
фічного моделювання інформаційних порталів. Середовище визначає прийоми візуалізації. У 
процесі моделювання Інтернет-ресурсів доцільно застосовувати технології візуалізації відпо-
відно до мети комунікації. 
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