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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі досліджується місце музейних установ України

в  сучасному  інформаційному  суспільстві.  Розглянуто  теоретико-

методологічні  засади  інформаційного  забезпечення  діяльності  музейної

галузі.  Охарактеризовано  теоретичні  аспекти  роботи  Кременчуцького

краєзнавчого музею як інформаційної системи. Виокремлено та досліджено

інтерактивні  мультимедійні  інсталяції  в  сфері  музейної  справи.  Для

ґрунтовного  дослідження  сучасної  діяльності  музейної  галузі  вивчено

концептуальні  підходи  до  апаратно-програмного  оформлення

інтерактивних мультимедіа проектів в музеях. Розроблено та запроваджено

інтерактивно-освітній медіа проект «Пантеон визначних українців».

Ключові слова: музей, система, технології, інформаційне середовище,

соціокультурне  явище,  інтерактивні  технології,  суспільство,  культура,

інновація, туризм, інформатизація.

In the master's work the space museum institutions of Ukraine in today's

information  society.  Theoretical  and methodological  basis  of  the  information

support of the museum sector. Characterized Kremenchuk theoretical aspects of

the museum as an information system. Interactive multimedia installations in

the  field  of  museum affairs  have  been  isolated  and investigated.  Conceptual

approaches  to  the  hardware  and  software  design  of  interactive  multimedia

projects  in  museums  have  been  studied  for  a  thorough  research  of  modern

activity of the museum industry. An interactive and educational media project

«The Pantheon of Prominent Ukrainians» was developed and implemented.

Keywords:  museum,  system,  technology,  information  environment,

sociocultural phenomenon, interactive technologies, society, culture, innovation,

tourism, information.


