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Роль 3D-сканера у реалізації комунікаційної функції 
природничих музеїв 

Інна М. Грод, Любов О. Шевчик 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гна-
тюка (м. Тернопіль, Україна); e-mail: grazhdar@ukr.net 

Grod, I. M., Shevchyk, L. O. Using of the 3D-scanner in the implementation of 
the communicative function of natural history museums. — In the article, the au-
thors propose to use the technique of preparation of temporary display by grouping of 
three-dimensional models. The steps to be taken in this direction are described. Using 
a portable 3D scanner allows digitizing selected natural materials and getting accur-
ate measurements for design and 3D printing, as well as creating high-precision digi-
tal 3D models (e.g., bird scans) of individual items of a museum collection in color 
and giving physical access to the species represented in the exhibition. 

Реалізація освітньо-виховної функції природничих музеїв тісно пов’я-
зана з комунікаційною діяльністю як процесом передавання й усвідом-
лення інформації, що відбувається між музеєм і відвідувачем. Основними 
завданнями природничо-музейної комунікації, вираженої переважно в му-
зейному експонуванні та інтерпретації інформації, є поширення знань про 
живу та неживу природу, надання інформаційних послуг кожній аудиторії 
відвідувачів, і як наслідок, формування екологічного світогляду у них 
(Климишин, 2015). 

Контингент відвідувачів, яких обслуговує навчально-методичний кабі-
нет «Зоологічний музей» ТПУ, надзвичайно різноманітний: • студенти і 
школярі (члени Малої академії наук), • викладачі й учителі, мешканці міс-
та та області, • дуже рідко — дошкільнята, що пояснюється психологіч-
ними особливостями сприйняття ними натуралій в експозиції. 

З метою залучення цієї групи відвідувачів, автори статті запропонували 
скористатися таким прийомом підготовки тимчасової експозиції — «Мова 
птахів», як групування тримірних муляжів, освітлення та аудіозасобів.  

В зв’язку із цим перед авторами постали наступні завдання: з допомо-
гою портативного 3D-сканера Artec Eva оцифрувати обрані натуралії і 
отримати точні виміри для конструювання і 3D-друку; створити високо-
точні кольорові цифрові 3D-моделі (скани птахів) окремих екземплярів 
колекції музею (рис. 1); поглиблюючи дослідження цих птахів, дати до-
шкільнятам фізичний доступ до представлених в експозиції видів. 
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Рис. 1. Скан експонату сови високої 
роздільної здатності. 

Під час формування експозиційних 
об’єктів, використовуємо тримірний 
сканер Artec Eva, точність скануван-
ня — 0,1 мм.  

Цей прилад є універсальним засо-
бом сканування середніх і великих екс-
понатів. Важливо, що він зручний для 
отримання не тільки тримірних муля-
жів, але і відтворює текстуру натуралії. 
Вбудована в сканер підсвітка дозволяє 
отримати рівномірно засвічені тексту-
ри, які потім вимагають незначного ко-
ректування яскравості та кольорової 
гами (3D Scanning..., 2019). 

Сканування проходить безконтактним способом, тому достатньо розмі-
стити модель на обертовому столику і почати сканування. Це забезпечить 
мінімальний механічний контакт із об’єктом, що сканується, і дозволить 
зробити відцифрування без шкоди для опудала. 

Слід зазначити — щойно об’єкт починають сканувати — його форма та 
морфометричні проміри відтворюються у цифровому форматі. Відтак ін-
формацію можна зберегти на електронні носії і миттєво надіслати у будь-
який куточок земної кулі. 

Таким чином, об’ємна комп’ютерна модель стає об’єктом навчально-
дослідної роботи студентів та викладачів, котрі працюють над створенням 
експозиції. Інформація, отримана шляхом 3D-сканування, точніша й на-
дійніша, ніж отримана шляхом застосування традиційних способів вимі-
рювання, оскільки останні вимагають більше часу і супроводжуються по-
милками. Використання 3D контенту дає можливість зануритися у вірту-
альний світ оцифрованих просторів і об’єктів, забезпечує більш інтерак-
тивний і цікавий формат комунікаційної діяльності музею. 

Климишин, О. С. 2015. Завдання інформаційно-аналітичної функції природничих музеїв. 
Природничі музеї: роль в освіті та науці. Матеріали IV Міжнародної наукової конферен-
ції. Частина 2. Київ, 28–30. 

3D Scanning..., 2019. 3D scanning: fast, easy and low-cost. Skanect (web-site). 
https://skanect.occipital.com/ 
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Таксономічна структура колекції мікромаммалій кафедри 
ботаніки та зоології Тернопільського національного 
педагогічного університету  

Любов О. Шевчик, Інна М. Грод  

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка 
(м. Тернопіль, Україна); e-mail: shevchyklubov45@gmail.com 

Shevchyk, L. O., Grod, I. M. Taxonomic structure of the micromammal collec-
tion of the Department of Botany and Zoology, Ternopil National Pedagogical 
University. — The history of formation of the micromammal collection of Ternopil 
University during the XX century (1956–1979) is considered. Information about 
190 samples of small mammals belonging to 12 species, 9 genera, 4 families, and 
2 orders is given. The taxonomic richness of Muriformes (23, рі 0.9) is much higher 
than that of Soriciformes (4, рі 0.1). For the Muriformes series, the taxonomic rich-
ness index decreases in the Muridae, Arvicolidae, Sciuridae families. The taxonomic 
richness of the Soricidae family (Soriciformes) is the smallest in the collection. 

Тривала науково-фондова робота на кафедрі ботаніки та зоології ТНПУ 
імені Володимира Гнатюка як одна з основних сфер музейної діяльності 
була розпочата на базі Кременецького педагогічного інституту і спрямо-
вана на формування музейного зібрання природних натуралій, забезпечен-
ня збереження та створення умов для їхнього використання. 

Ціла когорта знаних науковців працювала над створенням фондів мік-
ротерій. З 1955 по 1964 рр. поряд з викладачами кафедри А. Н. Коршуном, 
О. В. Денісевським, Й. І. Лукашом, Є. В. Молєвим з фондами працювала 
І. В. Марісова. У 1958–1963 рр. цю роботу продовжив викладач, а згодом 
(до 1967 р.) і завідувач кафедри зоології К. А. Татаринов.  

Велику увагу створенню фондів приділяв старший викладач, а слідом і 
завідувач кафедри зоології Л. Г. Кузьмович, котрий здійснював цю роботу 
протягом 1966–1982 років. У різний час на кафедрі працювали відомі пе-
дагоги і науковці, зокрема К. І. Орчук (1972–1988), Ю. М. Антонюк (1969–
1997), В. С. Талпош (1962–1999), Б. Р. Пилявський (1974–2004, очолював 
кафедру 1982–1998 р.). Активно в цьому напрямку працювали завідувачі 
кафедри професор В. С. Кваша (1998–2014) та професор кафедри ботаніки 
і зоології С. В. Пида (завідувач кафедри з 2014 р.). Її зусиллями розпочата 
робота з визначення статусу фондів кафедри як навчально-методичного 
кабінету «Зоологічний музей» (Бех, Шевчик, 2019). 
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Таблиця 1. Таксономічна структура колекції ссавців закритої експозиції кафедри 
ботаніки та зоології (авторів і роки описів таксонів опущено) 

Родина Рід Вид Екз. % 

Мишоподібні Muriformes 

Ховрах європейський Spermophilus citellus  3 1,6 Вивіркові 
Sciuridae  

Ховрах 
Spermophilus  Ховрах крапчастий S. suslicus  7 3,7 
Мишак Sylvaemus Мишак жовтогрудий S. tauricus  21 11,1

Мишак європейський S. sylvaticus  5 2,6 
Житник Apodemus Житник пасистий Apodemus agrarius  9 4,7 

Миша Mus  Миша хатня Mus musculus  16 8,4 

Мишеві 
Muridae  

Пацюк Rattus  Пацюк мандрівний Rattus norvegicus  3 1,6 
Полівка Microtus  Полівка європейська Microtus arvalis  5 2,6 

Полівка темна M. agrestis  2 1,1 

Норик Terricola  Норик підземний Terricola subterraneus  81 42,6

Щурові 
Arvicoli-
dae  

Нориця Myodes  Нориця руда Myodes glareolus  34 17,9

Мідицеподібні Soriciformes 

Мідицеві 
Soricidae  

Мідиця Sorex  Мідиця звичайна Sorex araneus  4 2,1 

Разом 190 100 

Сучасна колекція зоологічних фондів кафедри ботаніки та зоології 
ТНПУ сформована в середині XX ст. (1956–1979 рр.).  

У матеріалах закритих фондів зберігається 190 тушок мікротерій, що 
належать до двох рядів, 4 родин, 9 родів, 12-ти видів (табл. 1).  

Таксономічне багатство дрібних мишоподібних гризунів обчислювали 
як суму таксонів різних рангів. Частку таксонів різних таксономічних ран-
гів (pi) обчислювали діленням їхньої кількості на певному таксономічному 
рівні на загальне таксономічне багатство (наприклад, pi = 0,3 для 5 родів 
при загальній сумі таксонів 15). 

Ряд Мишоподібні (Muriformes) представлений трьома родинами, котрі 
за кількістю видів розміщуються у лінійці: мишеві Muridae (5 видів), щу-
рові Arvicolidae (4 види), вивіркові Sciuridae (2 види), загалом 11 видів гри-
зунів. Ряд Мідицеподібні (Soriciformes) представлений родиною мідицеві 
Soricidae, родом Sorex з одним в колекції видом — Sorex araneus.  

Загалом таксономічне багатство (ТО) колекції рівне 27 таксонів і пред-
ставлене двома рядами, 4 родинами, 9 родами, 12 видами.  

Оцінка багатства теріофауни за кількістю видів та інших таксонів де-
монструє значне переважання показника ТО для ряду Мишоподібні (23, 
рі 0,9) в порівнянні з рядом Soriciformes (4, рі 0,1). Для ряду Мишоподібні 
показник таксономічного багатства зменшується у лінійці родин Muridae 
(10, рі 0,4), Arvicolidae (8, рі 0,29), Sciuridae (4, рі 0,14).  
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Таксономічне багатство родини Soricidae (3, рі 0,1) ряду Мідицеподіб-
ні — найменше у дослідженій колекції. 

У більшості випадків таксономічна структура колекції проста і може 
бути описана одномасштабною шкалою: вид — рід — родина — ряд (за: 
Загороднюк та ін., 1995). У стосунку до землерийок маємо таку просту 
схему: вид Sorex araneus представляє рід Sorex родини Soricidae ряду 
Soriciformes. Представники ряду Мишоподібні родини Muridae включають 
три роди з одним видом у кожному: рід житник Apodemus представляє вид 
Apodemus agrarius; Mus musculus є єдиним в колекції видом роду Mus; Rat-
tus norvegicus — єдиний представник роду Rattus. В родині Щурові роди 
Terricola та Myodes представлені кожний одним видом — Terricola sub-
terraneus та Myodes glareolus (Загороднюк, 2012). 

Лише три роди у колекції представлені двома видами: ховрахи євро-
пейський (Spermophilus citellus) та крапчастий (S. suslicus) належать до 
роду Spermophilus родини Sciuridae; мишаки жовтогрудий (Sylvaemus tauri-
cus) та європейський (Sylvaemus sylvaticus) — до роду Sylvaemus родини 
Muridae; полівки європейська (Microtus arvalis) та темна (Microtus agrestis) 
представляють рід Microtus Schrank, 1798 родини Arvicolidae. 

Зважаючи на значний вік більшості зразків та беручи до уваги великий 
об’єм матеріалу, цю колекцію можна використовувати для аналізу істо-
ричних змін складу фауни, у тому числі аналізувати зміни видового скла-
ду, видового багатства та таксономічного різноманіття. 
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