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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ВІЗУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

СУЧАСНУ МУЗЕЙНУ СПРАВУ 

 

У століття Інтернету і новітніх технологій  людина стала дуже 

вибагливою. Зараз музеям потрібні нові ідеї, щоб заохотити людей 

приходити до нього. І тому провідні музеї світу активно впроваджують в 

свою музейну справу використання інноваційних візуальних технологій. 

Створюються навіть музеї, в яких майже немає звичайної експозиції, а все 

побудовано на інтерактивні з відвідувачами й на використанні доповненої 

реальності та інших технологій візуалізації. Саме це приваблює відвідувачів, 

особливо це стосується дітей та підлітків. Але є така проблема, як невміння 

використовувати або навіть незнання новітніх технологій візуалізації. Тому є 

потреба з’ясувати, як можуть впливати сучасні технології, особливо 

інноваційні візуальні технології, на стан музейної справи сьогодення. 

Вивченням цього питання займались Смірнова Т. А., Науменко А. І., 

Дриккер А. С., Чупрій Л. В., Фесенко Г. Г. 

Експонат це предмет виставлений на показ, тому першими експонатами 

були предмети виставлені у приватних колекціях заможних домів, тоді, коли 

ще не було музеїв, але вже з’являлися певні зібрання. Також домузейні 

колекції виставлялися в храмах, церквах, монастирях. Тобто можна вважати, 

що це були перші повноцінні експозиції: люди приходили до певного місця, с 

метою духовного відпочинку і дивились на «експонати» під супровід 

специфічного освітлення та співу. Тож вже тоді працював безпрограшний 
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варіант впливу на людину – поєднання картинки, світла, слова та музики у 

єдиний ансамбль. 

Поступово зростає роль самого експоната, його історична та наукова 

значущість. «Із зростанням значення і ролі експоната, викликаним початком 

вивченням колекцій, систематизацією та початком їх популяризації, 

відбувається превалювання наукового аспекту експозиції над усіма іншими її 

складовими. Експонат, вийшовши з архітектурного синтезу, стає самоцінним 

об’єктом поглибленого дослідження» [6]. Але масова культура починає 

диктувати свої правила. Повинен бути предмет розташований в 

оригінальному просторі, який викликає певні емоції і все це має бути схожим 

на сценарій кінофільму із застосуванням новітніх технологій. 

«Вже на початку ХХ століття з’являються ідеї, прототипи сучасних 

мультимедійних музеїв. Французький учений Фелікс-Луї Реньо запропонував 

план етнографічного музею, в якому за допомогою перемикача можна було 

отримати доступ до текстів, аудіозаписів і зображенням. А в 1901 році музей 

Нью-Йорка Метрополітен на загальний огляд виставив інтерактивний 

експонат, за допомогою якого можна було дистанційно гортати сторінки. І 

саме поява цього експонат зібрало сотні відвідувачів» [7].  

Сьогодні сам експонат в чистому вигляді втратив свою цікавість для 

екскурсантів. Тому музеї перебувають у пошуку альтернативних методів 

розповіді та демонстрації. Найбільш виграшний варіант це впровадження 

мультимедійних технологій у музейну справу. Завдяки впровадженню 

цифрових технологій можливо розширити інформаційний простір експозиції 

при обмежених розмірах приміщення. 

Зараз, як мінімум, музей має свій веб-сайт, що також є прилученням до 

сучасних технологія. Деякі музеї не тільки викладають на цих сайтах свою 

історію і частину експозиції, але також створює віртуальний музей. «Сучасна 

проекційна, цифрова техніка пропонує вражаючі засоби, інструментарій для 

досягнення художніх, творчих, експозиційних ефектів. Вона відкриває 

можливість реконструювати будь-яке середовище, природне або культурне, 



залучати найрізноманітніший матеріал (археологічний, історичний ...), 

вибудовувати яскраві візуальні ряди, варіювати враження, зіставлення, 

вільно використовувати світлові, колірні, змістовні, стильові контрасти і 

співзвуччя» [2]. У ХХІ столітті людина йде в музей не стільки за новими 

знаннями, скільки за новими і яскравими враженнями. І тому музеям 

важливо не тільки надати яскравих вражень відвідувачу, а й познайомити 

його з музейним експонатом – музей не повинен втрачати своєї головної 

функції. 

Сучасні музеї роблять все можливе для залучення відвідувачів. 

Наприклад, багато музеїв розробляють інтерактивні програми, насамперед 

для дітей. Прикладом такого інтерактивну може служити «Таємна аптека» – 

перший у Львові інтерактивний музей фармації, який знаходиться у підвалі 

однієї з найдавніших аптек Львова. «Можливо, за час екскурсії діти не 

вивчають весь шкільний курс хімії, проте наочність справді заохочує до 

вивчення нового. Музей також запрошує до співпраці педагогів, які хочуть 

урізноманітнити викладання хімії у школі наочними експериментами у 

справжній алхімічній лабораторії» [3].  

Паровий екран є цікавою технологією, яка застосовується в музейному 

просторі. Такий екран використовується в музеї історії ФК «Шахтар» в 

Донецьку. «Це єдиний туманний екран в Україні. У темній кімнаті на стіні – 

фотографії всіх гравців команди, а посередині для відвідувачів вмикають 

«туманний екран», на якому йде ролик про історію «Шахтаря». Потім 

з’являється Андрій Пятов і запрошує по той бік екрану. Ви проходите крізь 

туман – і на зворотному боці екрану дивіться ролик про «Донбас Арену»» [6].  

Одним з найкращих музеїв Москви вважається Дарвиновський музей, в 

якому є інтерактивний освітній центр. На сайті музею так описують цей 

центр: «Родзинка Центру – можливість самостійного знайомства відвідувачів 

з експозицією: цікаві завдання, ігри та інтерактивні експонати дозволяють 

обійтися без екскурсовода» [1]. В Дарвіновському музеї є невеликі вставки на 

стінах, де вставлені шкури деяких тварин, і надпис «Можна погладити». 



Тобто враховано й тактильне спілкування з експонатами. Ось ще один з 

інтерактивів Дарвіновського музею – «Подорож з тваринами». Тут 

використовується технологія доповненої реальності, завдяки якій відвідувачі 

музею в реальному часі можуть побачити віртуальні образи тварин. Даний 

інтерактив дозволяє побачити реальний розмір тварин і зіставити їх з 

розмірами людини. 

Все більшої популярності набуває впровадження мультимедійних та 

інтерактивних технологій в музейний простір. Але чи потрібна техніка в 

музеї? Відповідь залежить від того яку функцію виконують сучасні 

технологи в музеї. Великий мінус, коли мультимедіа не вписується в загальну 

музейну картину. Але великим плюсом є інноваційні технологи, які несуть 

правильну інформацію і враження, коли вони не відволікають відвідувача, а 

втягують у світ музейного предмета. 

Зараз стали більш популярні екскурсії без екскурсовода. Але музей 

повинен все одно надати екскурсанту інформацію про експонат. Гарний 

спосіб для розширеного показу експонатів мультитач-столи, голографічні 

екрани, відео-стіни, тривимірний стенд. 

У музеях активно використовуються QR-коди. Наприклад, у Львові 

QR-коди розміщені на 80 туристичних об’єктах. Це дозволяє туристу легко 

орієнтуватися в місті. «Використовуючи QR-код в експозиціях музею або 

архітектурних пам'ятках можна вирішити відразу кілька завдань: дати 

відвідувачам музею та екскурсантам можливість самостійно знайомитися з 

експонатами, вибираючи мову, якою вони отримуватимуть інформацію; 

розширити можливості екскурсовода, який зможе в ході екскурсії 

ілюструвати свою розповідь додатковими матеріалами; проводити з дітьми 

ігри та інтелектуальні змагання» [4].  

 Сучасні інформаційні технології на даний момент недостатньо 

поширені в музеях країн СНД. Музеї України також практично не 

використовують інноваційні візуальні технологи у своїй практиці. Деякі 

музеї використовують у своїй експозиції мультимедіа, але недостатньо 



ефективно, в основному для демонстрації відеороликів. Більш складні 

технології використовуються вкрай рідко. 

Впровадження інноваційних візуальних технологій у сучасне музейна 

справа необхідно. Змінюється світогляд людей, змінюється їх щоденне 

оточення, їх побут і проведення вільного часу. І музею варто вдосконалити 

свою функціональність, щоб залишитися цікавим місцем проведення 

дозвілля. 
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