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3D ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

Візуалізація дає можливість забезпечити очне спостереження для передачі повідомлення. Сьогодні візуалізація широко 
застосовується в науці, освіті, техніці , інтерактивній мультимедіа, медицині тощо. Значним недоліком залишаються досить 
висока собівартість розробки моделей візуалізації. Зараз є можливість застосовувати дану концепцію в туристичних цілях для 
популяризації пам’яток архітектури, котрі перебувають у стані руїни чи збереглися частково і максимально нівелювати значні 
затрати шляхом використання 3D mapping. В роботі визначено спосіб імплементації технологій візуалізації в процесі формування 
сучасного туристичного продукту Тернопільської області, адже на її території є досить велика ресурсна база, котра не може 
бути представлена споживачу в поточному стані. 
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Візуалізація (англ. Visualization чи visualisation) 
– це процес та результат забезпечення умов для 
візуального спостереження, створення зобра-
жень, діаграм або анімацій для передачі пові-
домлення. Візуалізація в загальному розумінні 
не є новим явищем: візуальні образи слугували 
ефективним способом спілкування, передачі 
абстрактних і конкретних ідей ще у первісному 
суспільстві. Проте явище існувало на найниж-
чому рівні розвитку у малюнків, потім єгипет-
ських ієрогліфів, давньогрецької геометрії та 
наукового прориву, революції художнього мистец-
тва – винайдення методу технічного малювання 
Леонардо да Вінчі для технічних і наукових цілей. 

Сьогодні візуалізація все ширше застосування 
в науці, освіті, техніці (наприклад, візуалізація 
товару), інтерактивній мультимедіа, медицині 
тощо. Типовим для програми візуалізації є сфе-
ра комп'ютерної графіки. Проте великим недолі-
ком залишаються досить значна собівартість 
розробки моделей візуалізації. За сьогоднішніх 
умов є можливість максимально нівелювати значні 
затрати шляхом використання 3D mapping (три-
вимірне картографування). Цей підвид візуалі-
зації широко застосовується на світовому ри-
нку. Проте на даному етапі розвитку економіки 
України не отримав достатньої популярності. 
Зростаючі потреби платоспроможних спожива-
чів туристичних послуг, а також умотивовуючі 
технології створення адекватної пропозиції, 
можливість зайняти нову нішу на ринку тревел 
індустрії є основним аргументом розвитку 
нашої концепції.  

Метою наукової роботи є визначення спосо-
бу імплементації технологій візуалізації в проце-
сі формування нового туристичної пропозиції. 
Для досягнення цієї мети поставлено та вирі-
шено такі завдання: визначено сутність поняття 
візуалізації та її роль в просуванні продукту; дос-
ліджено приклади застосування технології унаоч-
нення на світовому ринку та ринку України; 
запропоновано та обґрунтовано можливий шлях 

застосування підходу для підвищення приваб-
ливості пам’яток палацово-замкової архітектури 
Тернопільської області. Елементи наукової но-
визни результатів дослідження: систематизо-
вано існуючи дані до визначення сутності візу-
алізаційного підходу; досліджено новий метод 
3d-mapping у туристичній галузі; обґрунтовано 
доцільність використання концепції у процесі 
формування сучасної пропозиції;  

Метою візуалізації є максимальної зручності 
розуміння повідомлення. Результатом є видима 
форма об'єкту, суб'єкту чи процесу, який може 
не існувати в предметному світі за допомогою 
технічних пристроїв. 

Однієї з передумов рентабельного розвитку 
туризму України є наявність широкої ресурсної 
бази, котра, на жаль, на даному етапі та в куль-
турно-пізнавальному його аспекті, перебуває в 
недостатньо привабливому стані для платоспро-
можного споживача. Фактом є те, що сучасний 
стан нерухомих пам’яток архітектури націона-
льного значення Тернопільської області, згідно 
реєстру Міністерства культури України, недос-
татньо демонструє свій потенціал на ринку ту-
ристичних послуг для внутрішнього та в’їзного 
туриста. Серед реєстру архітектурної спадщини 
місцевого та національного значення, на тери-
торії Тернопільщини налічується більше 30 уці-
лілих та частково уцілілих об’єктів замкової та 
бастіонної архітектури: більшість з них є руїна-
ми та не перебувають у статусі «Реставруються». 
Серед таких є: частково збережені: Кривченсь-
кий замок, Золотопотіцький замок, Фортеця 
Святої Трійці тощо; у стані руїн: Біщенський 
оборонний костел, Скала-Подільський замок, 
Язловецький замок, Сидорівський замок, Мику-
линецький замок, тощо; взагалі не збереглися: 
Баворівський замок; замок у Більче-Золотому; 
Білокриницький замок; Замок у Великих 
Бірках; Борщівський замок тощо [6, 9]. 

За допомогою технологій майбутнього, що 
дозволяють ефективно збирати дані у галузі ку-
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льтурного надбання, відцифровувати історичні 
документи, зосереджувати інформацію з усьо-
му світі в одному місці, що стосується дослід-
жуваних пам’яток архітектури, бажання відно-
вити естетичний та реальний образ всіх об’єк-
тів збору  даних наштовхнуло нас на викорис-
тання технології тривимірної проекції. Дослід-
ження має певні переваги для подальшого роз-
витку з точки зору основних критеріїв існую-
чого та загальноприйнятого сталого розвитку 
економіки, та індустрії розваг зокрема, а саме 
(згідно з визначенням «сталого розвитку» у 
доповіді Комісії Брундтланд), створення стра-
тегії, за якої людство зможе задовольнити "по-
треби нинішнього покоління без шкоди для 
можливості майбутніх поколінь задовольняти 
свої власні потреби" [2].  

Єдиним недоліком, котрий сповільнює 3D-
проектування нерухомих пам’яток культурно-
пізнавального фонду є висока собівартість тех-
нології та відносно невелика кількість спеці-
алістів даної сфери. 

Ключовими факторами дослідження є прин-
ципи економіки туризму – максимізація дохо-
дів держави, регіону, підприємства, емоційного 
задоволення споживачів та витрат туристів – у 
поєднанні з мінімальними витратами обмеже-
ної ресурсної бази. Об’єкти вивчення є дійсно 
вичерпними, швидко зношуваними, а тому 
описаний проект допоможе привабити туристів 
з максимально можливою емоційною та 
дохідною віддачею. 

Для об’єктів, реконструйованих на основі 
археологічно неточних припущення, дослід-
ження типу збір інформації (зокрема фотомате-
ріали, схематичних нарисів) є найбільш доціль-
ними. Важливою ланкою дослідження на су-
часному рівні стала декомпозиція 3D-моделей 
на рівні невизначеності.  Ландесом, Гейсслером 
та іншими дослідниками у роботі «Uncertainty 
Visualization Approaches for 3d Models of Castles 
Restituted from Archeological Knowledge» 
описано замок Кагенфельс (the castle of 
Kagenfels), розташований в Нижньому Рейні, в 
самому серці лісу Оберні та Орбур-Вір 
(Horbourg-Wihr Castellum), у Верхньому Рейні, 
Ельзас, Франція з точки зору застосування 
методу візуалізації. Перший добре задокумен-
тований через ще тривають розкопки навколо 
його залишків, тоді як другий зник під мас-
штабами урбанізації міста. Таким чином, це ли-
ше одне підтвердження того, що на світовому 
ринку дана технології набула достатнього по-
ширення. Підхід дозволяє на 3D-моделях роз-
глядати не лише кількісні оцінки та показники, 
але й компенсує невизначеність, прораховуючи 

можливі варіанти конструювання, що виплива-
ють зі зроблених археологічних припущень [5].  

Ідеальною була б ситуація, за якої 3d проект-
мініатюра була відсканована в об’ємну модель 
та доступна для маніпуляції в реальному мас-
штабі. Проте такі технології не використо-
вуються і за кордоном. Ми ж вирішили це пи-
тання більш бюджетним, але менш сприятли-
вим в інтерактивному аспекті шляхом – вико-
ристання проектної техніки. Подібні приклади 
ми зустрічаємо по всьому світу. Повну модель 
поточного стану Пальміри у грудні 2019 року 
було представлено в Парижі: унікальний про-
дукт дозволяє, не виїжджаючи до Сирії, оціни-
ти ступінь руйнування об'єктів і розпланувати 
реставраційні роботи і наукові дослідження 
[7]. Також триває створення 3D моделі берега 
давньогрецького Херсонеса [8] та вже діє 
повний віртуальний макет Собору Паризької 
Богоматері [1]. 

Говорячи про Україну, подібні приклади зу-
стрічаються і у нас. Це Чортківське «Кишень-
кове місто» на Тернопільщині - проект-ініці-
атива, котрий отримав грант п’ять тисяч євро на 
оцифрування восьми туристичних об’єктів у 
3D-форматі [12], і віртуальний об'єкт - 3D-мо-
дель бального залу XVIII століття в Дубенсько-
му замку на Рівненщині, створений за меце-
нацтва Віктора Кондратюка [11], і 3D-тури 
печерою Вертеба, Софією Київською, музеєм 
війни Скала в Коростені, музеями Сергія Коро-
льова і Блещунова в Одесі, тощо[5]. Широкої 
популярності при незначних витратах на орга-
нізацію отримали світлові шоу: Київ: на Хре-
щатику, Контрактова площа, Поштовій площі 
щорічно; Фестиваль «Коло світла» в Москві; 
Щорічний фестиваль світла «Signal» Прага, 
Чехія; Lights in Alingsas. Алінгсос, Швеція; Fete 
des Lumieres. Ліон, Франція; Berlin Festival of 
Lights. Берлін, Німеччина; Lux Helsinki. Гельсінкі, 
Фінляндія тощо. 

Серед переваг візуалізації туристичних об’єк-
тів можна назвати: Можливість вільного руху в 
об’єкті: модель можна розглянути з будь-якої 
точки і кута огляду, тим самим подорожуючи 
музеєм (у випадку створення віртуального 
туру), як ми робили б це в реальності. 3D-мо-
дель дозволяє зберігати максимальну деталіза-
цію об'єктів високої якості, при цьому залиша-
ється адекватний розмір кінцевої моделі. Фун-
кціонал - аудіо, відео – гіди, навчальні матері-
али інтегровані в модель: 3D-модель дозволяє 
інтегрувати в себе широкий набір функцій.  

Розвиток туризму – одна з головних задач в 
більшості країн світу. Найчастіше далеко не всі 
туристичні можливості країни або міста роз-
криті і оцінені повною мірою. Створення точ-
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ної тривимірної копії пам'ятки, історичної 
пам'ятки чи туристичного маршруту спричи-
нить за собою підвищення інтересу не тільки до 
віртуальної «новинку», але й до реального міс-
ця, а, отже, стане одним з найпотужніших ін-
струментів розвитку туризму [4]. Головний 
плюс 3D-моделі в тому, що віртуальний туризм 

не стає заміною звичайному, а лише є інстру-
ментом розвитку туризму: побачивши картин-
ку на екрані, людина неодмінно отримує ба-
жання відвідати це місце особисто - в реально-
сті, але при цьому певне навантаження на об’єкт 
зацікавлення може залишатися в рамках норми. 
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Визуализация дает возможность обеспечить видимое наблюдения для передачи сообщения. Сегодня визуализация широко применяется в 
науке, образовании, технике, интерактивной мультимедиа, медицине и тому подобное. Значительным недостатком остаются 
достаточно высокая себестоимость разработки моделей визуализации. Сейчас есть возможность применять данную концепцию в 
туристических целях для популяризации объектов архитектуры, которые находятся в состоянии руины или сохранились частично и 
максимально нивелировать значительные затраты путем использования идеи 3D mapping. В работе определен способ имплементации 
технологий визуализации в процессе формирования современного туристического продукта Тернопольской области, ведь на ее 
территории имеется мощная большое ресурсная база, которая не может быть представлена потребителю в текущем состоянии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: визуализация, компьютерная графика, трехмерное картографирование, Тернопольская область, Реестр 
архитектурного наследия 

 

Lysiana Valeriia, 
3D VISUALIZATION OF TOURIST SIGHTSEEINGS OF THE TERNOPIL REGION 
Visualization provides a visible form for message transmission. Nowadays, visualization is widely used in science, education, technology, interactive 
multimedia, medicine, etc. A significant disadvantage is a relatively high cost of developing visualization models. It is now possible to use this concept 
for tourism purposes to promote architectural sightseeings that are in a status of ruins or partially preserved and minimize significant costs by using 
3D mapping. The method of implementation of imaging technologies in the process of forming a modern tourist product of the Ternopil Region is 
defined because there is a rather large resource base on this territory that cannot be presented to the consumer in the current state. 

KEY WORDS: Visualisation, Computer Graphics, 3D mapping, the Ternopil Region, the Register of Architectural Heritage 
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