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ВІДЕОЗЙОМКА, ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ. 

Об’єкт дослідження – віртуальні екскурсії, відео екскурсія як підвид 

віртуальної екскурсії. Засоби, етапи та інструменти її створення. 

Предмет дослідження – відео екскурсія факультету Міжнародних 

відносин НАУ, розробка концепції та створення матеріалів для відео екскурсії. 

Мета дипломного проекту – дослідити технологію створення та апаратне 

забезпечення відео екскурсій, розробити відео екскурсію по факультету 

Міжнародних відносин НАУ. 

Технічні та програмні засоби – камера Samsung Gear 360, штатив 

Arsenal ARS-3720, штатив Нama Ball L, програма Gear 360. 

Рекомендації щодо використання результатів: використання на 

офіційній сторінці факультету та офіційних сторінках в різних соціальних 

мережах. Також може використовуватись в якості презентаційного матеріалу на 

виставках, конференціях, днях відкритих дверей. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

ФМВ – Факультет міжнародних відносин. 

VR (virtual reality) – віртуальна реальність. 

HDR (High Dynamic Range) – загальна назва технологій роботи із 

зображеннями і відео, діапазон яскравості яких перевищує можливості 

стандартних технологій відображення зображень. 

PC (Personal computer) – персональний комп'ютер. 

4K – для позначення роздільної здатності в цифровому кінематографі і 

комп'ютерній графіці, приблизно відповідне 4 000 пікселів по горизонталі [1]. 

ISO – характеристика цифрового фотоапарата, що визначає залежність 

числових параметрів створеного ним цифрового зображення від експозиції, 

отриманої світлочутливою матрицею [2] 
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ВСТУП 

У сучасному суспільстві набирають популярності процеси візуалізації та 

діджиталізації. Багато сфер життя переходять в цифровий формат, в більш 

візуальну та аудіальну форми. Не оминає це і сфери туризму та дозвілля. 

Традиційні екскурсії все так же залишаються популярним видом відпочинку, що 

дарує нові враження та відчуття. Проте на заміну йому все частіше люди 

віддають перевагу віртуальним екскурсіям та турам. Адже якщо раніше такі 

екскурсії були досить обмеженими технологічно та не могли дати глядачу 

необхідних емоцій при перегляді, то зараз з розвитком технологій, вони все 

більше змушують повірити глядача в справжність демонстрованого на екрані.  

Сучасні можливості відео, аудіо та інтернет технологій в поєднані можуть 

створити віртуальні екскурсії, що дають користувачеві новий досвід, без 

необхідності навіть виходити з дому. Це сприяло і розширенню сфер 

використання віртуальних екскурсій. Якщо раніше вони використовувались в 

більшості лише в музеях, галереях в начальних та ознайомлювальних цілях, то 

зараз віртуальні тури популярні і в туристичній сфері, часто використовуються в 

комерційних цілях для реклами готелів, ресторанів, промислових виробництв. 

Відео екскурсії є одним з видів віртуальних екскурсій, що завдяки набору 

відео та аудіо супроводу можуть дати багато інформації, та показати практично 

всі необхідні місця та об'єкти. А з появою технології 360° відео, рівень 

виконання таких екскурсій значно виріс і перегляд даного туру по інформаційній 

та емоційній наповненості майже не відрізняється від реальної екскурсії. Тому 

розгляд та вивчення технології 360° відео та створення екскурсії в такому 

форматі є актуальним на даний час. Ця тема майже не розкрита в наукових 

джерелах та не досліджувалась з точки зору використання відео екскурсії для 

представлення навчального закладу. Тому є затребуваним створення методології 

розробки та реалізації такої відео екскурсії та підтвердження її практичними 

результатами. 
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360° відео за досить недовгий час існування вже набули певної 

популярності, і зараз лише набирають обертів в розвитку та використанні. Також 

ця технологія досить сильно пов'язана зі сферою віртуальної реальності, що 

розширює її можливі сфери використання та перспективи майбутнього розвитку. 

360° відео зараз можуть бути відтворені на різних пристроях. Їх можна 

переглянути як на комп'ютері за допомогою спеціального плеєра та мишки, так і 

на певних відео ресурсах. Також інтегрований перегляд на мобільних пристроях, 

де для зміни кута огляду досить лише повернути екран і влаштований в телефон 

акселерометр зчитає необхідні для повороту дані. Також 360° відео можуть бути 

переглянуті в шоломах віртуальної реальності, що ще більше сприяє занурення в 

зображуване на екрані.  

Мета дипломної роботи: в ході виконання дипломної роботи необхідно 

виконати такі завдання: 

 розглянути визначення віртуального туру, історію його становлення та 

розвитку; 

 визначити основні етапи розробки віртуального туру; 

 виділити види віртуальних турів; 

 розглянути технологію 360° відео, проаналізувати її розвиток та 

перспективи; 

 виділити етапи виробництва 360° відео, його особливості в порівнянні з 

традиційним відео; 

 оглянути представлені на ринку камери для панорамної зйомки, 

провести їх аналіз; 

 створити концепцію відео екскурсії ФМВ; 

Об’єкт дослідження в дипломній роботі: віртуальні екскурсії, відео 

екскурсія як підвид віртуальної екскурсії. Засоби, етапи та інструменти її 

створення. 
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Предметом дослідження є відео екскурсія факультету Міжнародних 

відносин НАУ, розробка концепції та створення матеріалів для відео екскурсії. 

Наукова новизна отриманих результатів. В ході виконання дипломної 

роботи було проаналізовано наявні на ринку відео екскурсії та вперше введено їх 

класифікацію з залежності від технології створення (традиційне та 360° відео). В 

даній класифікації наведено загальний опис виду відео екскурсії, особливості 

створення та використання.  

Також дістало подальший розвиток розробка технології зйомки 

панорамних відео, визначення особливостей зйомки відео екскурсії орієнтованої 

на маркетингове просування навчального закладу. Допрацьовано особливості 

постановки кадру та використання природного освітлення для зйомки 360° відео. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Отримана відео екскурсія по факультету Міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету може бути використана для 

приваблення абітурієнтів, надання інформації про факультет для всіх 

зацікавлених осіб. Відео екскурсію доцільно використовувати на офіційній 

сторінці факультету та офіційних сторінках в різних соціальних мережах. Також 

може використовуватись в якості презентаційного матеріалу на виставках, 

конференціях, днях відкритих дверей. 

Особистий внесок випускника. Особистий внесок автора дипломної 

роботи в створення відео екскурсії по ФМВ заключається в створенні концепції 

відео на основі аналізу наявних відео екскурсій України та світу. Зйомка 

матеріалу на основі розробленого сценарію та відповідних місцях.  

Апробація отриманих результатів. Робота "Технічні аспекти створення 

матеріалів для панорамної відео екскурсії" що ґрунтується на дослідженнях 

дипломної роботи була представлена на конференції "Мультимедійні технології 

в освіті та інших сферах діяльності" в 2019 році, на кафедрі Комп'ютерних 

мультимедійних технологій ФМВ.  
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Публікації. Результати дослідження були опубліковані в збірнику тез до 

конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" в 

2019 році.  

В дипломній роботі наявні 3 розділи. В першому розділі розглядаються 

теоретичні засади створення віртуальних екскурсій. Аналізується їх визначення, 

історичне підґрунтя. Визначаються етапи створення віртуальних екскурсій, види 

та їх функціональне призначення.  

В другому розділі звертається увага на 360° відео як особливий вид 

віртуальних екскурсій. Розглядається 360° мультимедіа та її складові, 

технологічні особливості 360° відео та його відмінності від традиційного відео. 

Наводяться етапи відео виробництва панорамних відео. Проводиться аналіз 

апаратного забезпечення для зйомки 360° відео. Розглядаються наявні на ринку 

камери різних категорій та допоміжна апаратура до них.   

В третьому розділі розглядається безпосередньо створення відео екскурсії 

факультету Міжнародних відносин. Проводиться аналіз наявних відео екскурсій 

інших університетів та проводиться їх порівняння. Розроблюється концепція та 

сценарій відео екскурсії, та проводиться зйомка відповідно до них.   
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РОЗДІЛ 1  

ВІДЕО ЕКСКУРСІЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

1.1.   Означення та функції віртуальних екскурсій 

1.1.1.   Понятійні тлумачення віртуального туру 

Віртуальний тур – інтерактивний засіб презентації, що складає сукупність 

кількох віртуальних панорам, що дозволяє користувачеві в буквальному сенсі 

переміщатися в обраному просторі і відчувати ефект присутності. 

Інтерактивні панорами представляють собою ряд зображень, знятих на 

ширококутний об'єктив послідовно один за одним і з'єднані разом. Вони є більш 

інформативним матеріалом, ніж статичні фотографії, залишаючи у віртуального 

гостя повну ілюзію присутності в приміщенні. Готову віртуальну панораму 

можна легко вбудувати на свій сайт або встановити на будь-який веб-сервер, а 

також записати на презентаційний компакт-диск. 

Як показано на рисунку 1.1, панорами можуть бути сферичними і 

циліндричними. 

 

Рис. 1.1. Види віртуальних панорам 
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Сферичні панорами мають охоплення 360° по горизонталі і 180° по 

вертикалі. Вони дозволяють відобразити весь доступний простір навколо, 

замкнути фотографію в сферу і відтворити цілісну об'ємну картину, відповідно 

до рисунка 1.2.  

Сферична панорама найбільш реалістично відтворює дійсність. Тому її 

частіше використовують при створенні віртуальних турів, проте вона і важча у 

виготовленні. 

   

Рис. 1.2. Сферична панорама 

Циліндричні панорами також мають охоплення 360° по горизонталі, але по 

вертикалі охоплення менше 180°. Приклад викладено в рисунку 1.3.  

 

Рис. 1.3. Циліндрична панорама 

Такі панорами використовуються, як правило, тоді, коли не обов'язково 

показувати верхні і нижні межі зображень. Вони дозволяють відобразити весь 

доступний простір навколо, користувач отримує можливість повертатися на 
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360°, але не може подивитися вгору або вниз. Така панорама склеюється в 

кільце, утворюючи єдиний циліндр. 

По віртуальному туру можна переміщатися, використовуючи спеціальні 

переходи і орієнтуючись по карті (навігатору). 

Перехід – спеціальна технологія, що дозволяє об'єднувати декілька 

віртуальних панорам в віртуальні тури. Завдяки наявності таких переходів, у 

користувача створюється враження, що він переміщується з одного приміщення 

в інше так, як це було б в реальності. Приклади викладено на рисунку 1.4. 

 

Рис. 1.4. Варіанти переходів в віртуальних панорамах 
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Плавні переходи підтримують відчуття безпосередньої присутності, 

реального пересування. Використання цієї технології дозволяє створювати цікаві 

віртуальні тури по готелях, музеях, виставках і інших об'єктів, де для повноти 

необхідна цілісність сприйняття декількох панорам. 

Навігатор – це карта, на якій вказуються центри віртуальних панорам і 

напрям погляду користувача. Нагадує схему лабіринту, як показано на 

рисунку 1.5. 

Користувач легко може визначити, де він знаходиться в даний момент і 

куди дивиться, вибрати маршрут, по якому він хоче зробити віртуальну 

прогулянку. 

 

Рис. 1.5. Навігатор віртуального туру 

Наявність навігатора доповнює цілісність сприйняття віртуального туру і 

дає можливість не тільки побачити об'єкт, що цікавить зсередини, але і 

подивитися його план-схему. Крім того, навігатор не дозволить заблукати 

відвідувачам віртуальних музеїв, виставок, торгових центрів та інших приміщень 

з великою площею. 

Активна зона – спеціальні області в віртуальних панорамах, що 

представляють собою посилання на подальші дії, відповідно до рисунку 1.6. В 

залежності від заданої мети, далі можуть слідувати варіанти: перехід на іншу 
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панораму, відкриття нового вікна браузера з додатковим описом об'єкта, 

можливість наблизити або віддалити цікавить предмет, розгорнути картину під 

потрібним кутом і т.д. 

 

Рис. 1.6. Активна зона 

Технологія активних зон дозволяє зробити акцент на окремих деталях 

панорами. Це можуть бути цікаві товари в торгових центрах, конкретні 

виставкові стенди, окремі деталі інтер'єру готелю, а також будь-яка інша 

інформація, на яку необхідно звернути увагу віртуального відвідувача. Області 

застосування віртуальних турів великі й досить різноманітні: готельний, 

ресторанний і туристичний бізнес, ринок нерухомості і торгових площ, індустрія 

краси і здоров'я, транспортні компанії, промисловість, політика і т.д. Крім 

іншого віртуальні тури використовують для освітлення значущих подій і 

складання репортажів. 

1.1.3.   Функції віртуальних турів 

Віртуальні тури виконують ряд функцій (рис. 1.7): 

Інформаційна функція. Полягає в наданні найповнішої і велика інформація 

про властивості та характеристики об'єкта. 
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Рис. 1.7. Функції віртуальних турів 

Функція візуалізації – надання з самого початку не зорової інформації у 

вигляді графічного зображення. 

Збутова функція. Віртуальні тури є інноваційними засобами стимулювання 

збуту і формування попиту. 

Функція мотивації. Виражається в спонуканні споживачів вибрати той чи 

інший продукт / послугу. 

Іміджева функція. Створення позитивного образу компанії, наділення її 

додатковими цінностями і підвищення престижу. 

Рекламна функція. Зручний і сучасний рекламний носій (велика 

потенційна аудиторія, можливість позиціонування пропозицій). 

Пізнавальна функція. Можливість вивчення і пізнання культурних, 

історичних, наукових та інших відомостей про об'єкти. 
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Розважальна та релаксаційна функція. Полягає в створенні сприятливої 

атмосфери і зняття емоційної напруги за рахунок ігрової складової. 

Створення віртуальних турів дає ряд переваг: 

 з часом не вимагає додаткових вкладень, як наприклад реклама в газетах 

по радіо і телебаченню; 

 швидкий і наочний спосіб показати переваги своїх товарів і послуг; 

 можливість "виділитися" на тлі конкурентів; 

 віртуальний тур, розміщений в інтернеті, працює 24 години на добу, 

7 днів на тиждень, весь рік доступний для перегляду в будь-якій точці 

світу [3]. 

1.2.   Види віртуальних екскурсій. 

1.2.1.   360° віртуальний тур 

Віртуальний тур 360° дозволяє відвідувачам переглядати все в фізичному 

місці в радіусі 360° (рис. 1.8). Якщо уявити, що людина перебуває в середині 

кімнати і дивиться на неї. Це саме те, що відвідувачі будуть відчувати, маючи 

360° віртуальні тури онлайн через веб-сайт. Крім того, 360° віртуальний тур має 

план місцевості та гарячі точки, що дозволяють відвідувачам туру безпосередньо 

взаємодіяти зі сценою. Реальні і інтерактивні елементи є факторами, які роблять 

віртуальні тури на 360° настільки привабливими. 

Одним з основних переваг віртуального туру 360° є те, що він може 

забезпечити приголомшливий візуальний ефект. Це заворожує аудиторію і може 

стати визначальним фактором у прийняті рішення, взаємодіяти з зображуваним 

місцем чи ні. 

Функціональні переваги для 360° віртуального туру: 

 Реалістична панорама (360°). 

 Інтерактивний план поверху (з гарячими точками експонатів). 

 Можливість обертання. 
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 Можливість вибору експонатів (кімната / об'єкт). 

 Фотографії та опис обраної кімнати / об'єкта. 

 Можливість супроводжуючого звукового і відео огляду обраної 

кімнати / об'єкта. 

 

Рис. 1.8. 360° віртуальний тур музеем 

Області використання: 

 Вітрини музеїв, виставок, будівель і т.д. 

 Вітрина національних парків, скверів, пам'ятників, меморіалів. 

 Вітрини ферм, озер, площ, міст і т.д. 

1.2.2.   3D віртуальний тур 

3D тур дозволяє відвідувачам мережі зануритися в атмосферу закладу, 

пройтися по кімнатах (експонатам) і вибрати цікаві експонати, просто 

клацнувши по ним або онлайн через веб-сайт, або оффлайн за допомогою 

програми CD-ROM. Формат 3D візуально привабливіший і реалістичний, ніж 

зображення або панорами, оскільки дозволяє бачити об'єкти під різними кутами 

(рис. 1.9). Проте створення такого туру дуже часозатратне та фінансово дороге.  
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Одна з основних причин використання такого виду віртуального туру 

полягає в тому, що 3D-тур може забезпечити приголомшливий ефект повної 

присутності в закладі в режимі реального часу. Це заворожує аудиторію і може 

стати визначальним фактором у привернені уваги саме до обраного місця чи 

установи. 

 

 

Рис. 1.9. 3D тур 
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Переваги та можливості 3D туру: 

 3D середовище в реальному часі. 

 Можливість пройти через кімнати (експонати). 

 Фотографії та опис обраної кімнати / об'єкта. 

 Можливість вибору цікавих користувачу об'єктів, перегляду доступної 

інформації про ці об'єкти. 

 Можливість перегляду аудіо та відео обраної кімнати / об'єкта. 

 Можливість віртуального гіда. 

 Можливість випуску настільного додатка. 

 Можливість випуску додатка веб-браузера. 

 Можливість створювати різні квести під час 3D туру. 

 Можливість перегляду, масштабування і повороту 3D об'єктів 

(експонатів). 

Області використання: 

 Віртуальна екскурсія по офісу або виробничих приміщеннях. 

 Представити архітектурно-будівельні проекти потенційним інвесторам. 

 Вітрини музеїв, виставок, будівель і їх експонатів. 

 Представляти віртуальні 3D-міста для збільшення популярності міста. 

 Реклама курортних зон, готельних номерів, корабельних кают, будинків 

в оренду / продаж і так далі. 

1.2.3.   3D анімація 

3D-анімація – це хороший інтерактивний спосіб показувати об'єкти в 

тривимірному вигляді на екрані, роблячи 3D-контент доступним для 

користувачів. Зазвичай 3D-анімація використовується в 3D-уроках, 

інтерактивній візуалізації об'єктів, 3D-тренінгах та 3D-іграх. 

З 3D-анімацією колекції можуть бути показані відвідувачам, якщо в 

реальному житті не вистачає місця. Програмне забезпечення допомагає створити 
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повну картину життя художника для відвідувача. 3D знайомить їх з роботами, 

які можуть бути поширені по всьому світу.  

Можна створювати 3D-моделі об'єктів, яких більше не існує, таких як 

військові танки, кораблі, зруйновані будівлі, історична мебель і багато іншого. 

3D анімація може бути використана, щоб зробити колекції більш привабливими 

для відвідувачів. За допомогою 3D-анімації можна організувати віртуальне 

навчання або тренінг без дорогої логістики. 3D анімація доповнює традиційні 

об'єкти (рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. 3D анімація фонтану 

Можливості 3D-анімації: 

 Створення онлайн-каталогів 3D візуалізації. 

 Відображення великих 3D або 2D об'єктів і структур. 

 Відображення невеликих 3D або 2D об'єктів з незначними деталями. 

 Збільшити і зменшити. 

 Домашня функція для скидання положення моделі. 

 Обертатися навколо горизонтальної та вертикальної осей. 

 Перегляд між моделями. 
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 Завантаження та видалення 3D моделей. 

 Додавання або зміна 2D контенту (текст, картинки, аудіо). 

 Додавання будь-яких анімаційних ефектів. 

 Повний каталог товарів в магазинах і виставкових залах. 

 Відображення пам'яток і місць. 

 Створення інтерактивних виставок без необхідності перевезення важких, 

великих або дорогих речей або витворів мистецтва. 

 Надання нового досвіду відвідувачам. 

 Можливість створювати високоякісні 3D презентації, промо-ролики і 

демонстрації об'єктів. 

 Можливість створення 3D тренінгу для персоналу і клієнтів [4]. 

1.3.   Етапи створення віртуальних турів 

Віртуальний тур це в першу чергу, презентація товару або послуги 

доступним і наочним способом, за кілька хвилин віртуальний тур дасть обсяг 

інформації, який можна порівняти з об'ємом інформації після фізичного 

відвідування об'єкта. Крім основних функцій, віртуальні тури оживляють сайт, 

додають в нього динамічності. 

Процес створення віртуальних турів досить трудомісткий. Як показано на 

рисунку 1.11, його можна розділити на етапи. 

 

Рис. 1.11. Процес створення віртуальних турів 
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Етапи створення туру: 

 пошук ідеї;  

 фотозйомка (відеозйомка) об'єкта;  

 обробка отриманих зображень;  

 складання віртуального туру; 

 створення плану і навігації; 

 просування товару на ринок. 

Перший етап створення віртуального туру, як і будь-якого творчого 

процесу, пов'язаний з пошуком основної ідеї і, в свою чергу, ділиться ще на 

кілька ступенів, відповідно до рисунка 1.12. 

 

Рис. 1.12. Процес пошуку ідеї віртуального туру 

Спочатку необхідно чітко сформулювати головну мету і завдання, які 

необхідно виконати. Далі проходить пошук інформації та її розгляд з метою 

знайти єдиний задум, який повністю відповідатиме завданням. 

Другий етап створення віртуальних турів – зйомка об'єкта, як видно з 

рисунка 1.13. Процес трудомісткий і дуже відповідальний: від результатів 

зйомки буде залежати якість панорами. На місце зйомки виїжджає професійний 

фотограф, робота якого займає кілька годин – в залежності від погодних умов, 
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площі об'єкта, освітлення всередині приміщень та інших факторів. Необхідно 

також враховувати безліч нюансів, таких як правильний кут нахилу, відстань до 

об'єктів і між ними.  

 

Рис. 1.13. Фотозйомка віртуальної панорами 

Обладнання, яке використовується для зйомки панорам, безпосередньо 

впливає на кінцевий результат. При зйомці віртуальної сферичної панорами 

краще використовувати штатив і спеціальну панорамну головку. Не менш 

важливу роль відіграє ширококутний об'єктив або об'єктив типу fisheye (риб'яче 

око) – об'єктив з надшироким кутом огляду. 

Кількість фотографій, необхідних для створення повної сферичної 

панорами, залежить від фокусної відстані об'єктива, фізичного розміру матриці 

фотоапарата і відсотка перекриття сусідніх кадрів. Таким чином, виходячи з 

рисунку 1.14, виходить ряд фотографій, які формують єдине зображення. 

 

Рис. 1.14. Другий етап створення віртуальних турів 
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На наступному етапі проводиться цифрова обробка відзнятих фотографій, 

як видно з рисунку 1.15. Завдання цього процесу – вирівняти фотографії за 

ступенем освітленості, насиченості кольором, контрастом. Створити фотографії 

з розширеним колірним діапазоном (HDR) і потім з них зробити підсумкові фото 

для зшивання. 

 

Рис. 1.15. Третій етап створення віртуальних турів 

З розвитком цифрових технологій з'явилися і нові способи обробки 

зображень. Що раніше було неможливо реалізувати в аналогової фотографії, 

тепер стало реальністю завдяки сучасній техніці і комп'ютерним програмам, 

таким як Photoshop, CorelPainShop, CoralDraw. Четвертий етап полягає в 

кінцевій збірці віртуального туру і включає в себе дві послідовні стадії – склейка 

зображень і монтаж панорами. 

З появою цифрових засобів обробки фотографій стала можлива дуже точна 

склейка панорам з вихідних кадрів, як в горизонтальній, так і у вертикальній 

площині. Даний процес не вимагає великих витрат часу, професійні програми 

зшивають панорами одним натисканням кнопки. Сучасні технології дозволяють 

ретушувати шви панорам, створюючи при цьому ілюзію єдиного простору. 

Якщо послідовно відзняти 2 – 3 ряди кадрів, кожен з яких буде 

охоплювати 360°, під різним нахилом камери до горизонту, то з сукупності цих 

кадрів вже можна зібрати панораму з повним кутом огляду і по вертикалі і по 

горизонталі. В кінцевому підсумку вийде розгортка сферичної панорами, як на 

рисунку 1.16. 
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Рис. 1.16. Четвертий етап створення віртуальних турів 

При монтажі віртуальних панорам використовують два методи: сферичної 

і кубічної проекції. Сферична (еквідистантна) проекція – проекція площини на 

поверхню сфери, відповідно до рисунка 1.17. Відображає повну картину 

простору з охопленням 360° на 180°, має сильні спотворення, особливо помітні у 

верхній і нижній частині зображення. 

 

Рис. 1.17. Сферична проекція віртуальних панорам 

Кубічна проекція – проекція площини на поверхню куба, на 6 його граней, 

як показано в рисунку 1.18. Далі за допомогою спеціальних програм сторони 

куба або рівнокутна проекція перетворюються в потрібний формат 3D сферичної 

панорами. 
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Рис. 1.18. Кубічна проекція віртуальних панорам 

Для завершення створення віртуального туру виконуються плавні 

переходи між панорамами. На зображеннях виділяються активні області для 

переходів або показу додаткової інформації про об'єкти. Можна створити плани 

приміщень, а також навігатор, що дозволяє визначити місцезнаходження, 

відповідно до рисунку 1.19. 

 

Рис. 1.19. П'ятий етап створення віртуального туру 

Останній етап створення віртуального туру, як і будь-якого продукту або 

послуги, пов'язаний з його просуванням на ринок. Ефективне функціонування 

підприємств в ринкових умовах неможливе без такого важеля управління 

попитом, як просування товару, під яким розуміється сукупність дій по 

здійсненню комунікації з цільовою аудиторією для спонукання їх до покупки, 

що сприяють реалізації товару на ринку. У загальному сенсі, виходячи з 
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рисунка 1.20, просування товару можна звести до 5 основних етапів: вивчення 

попиту та пропозиції на ринку, вибір маркетингової стратегії, вибір засобів 

просування, позиціонування товару і впровадження його на ринок. Важливими 

функціями просування є створення образу престижності та інноваційності, 

поширення інформації про товар та його параметрах, а також формування 

популярності товарів (послуг). 

 

Рис. 1.20. Просування товару на ринок 

Таким чином, створення віртуального туру – тривалий процес від пошуку 

ідеї до впровадження товару на ринок, що вимагає спеціальних навичок. 

Технологія відтворення віртуальних панорам є одним з головних етапів у 

створенні віртуальних турів. Від вибору технології відтворення залежать якість 

відображення, швидкість і плавність обертання, зручність навігації усередині 

сфери і віртуального туру. Все це відбивається на емоційному і на 

інформативному сприйнятті зображення. В даний час існують різні технології 

відтворення сферичних панорам. Найбільш популярними з них є Adobe Flash, 

Phoscode DevalVR, Apple Qucktime і Java. 

Adobe Flash являє собою засіб створення векторної графіки, анімації, 

відтворення і передачі відеоінформації в Інтернет. В останніх версіях 

Adobe FlashPlayer і плагінах для різних інтернет-браузерів з'явилася можливість 
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відображати і сферичні панорами. Основним плюсом є висока сумісність з усіма 

операційними системами і браузерами. У більшості випадків максимальна 

зручність і інформативність досягається при перегляді панорам в 

повноекранному режимі. У цьому сенсі певну складність являє пошук 

компромісу між якістю і розміром Flash-зображення. Так, зі збільшенням якості 

зображення, збільшується і його розмір, а значить і час завантаження. Flash-

технологію рекомендується застосовувати для невеликих панорам, коли не 

потрібно високоякісного відтворення на повний екран, а потрібна максимальна 

сумісність з різними платформами і операційними системами. 

Технологія Phoscode DevalVR розроблена компанією Phoscode спеціально і 

тільки для відтворення панорам, зв'язку їх між собою, наповнення різними 

інтерактивними елементами. Оскільки дана технологія є спеціалізованою, вона 

змогла використовувати найпередовіші можливості сучасних відеокарт для 

швидкого і якісного відображення панорам. DevalVR здатна економно і 

ефективно використовувати можливості сучасних комп'ютерів. Тому і якість 

панорами і швидкість навігації усередині неї вище, ніж у Adobe Flash. DevalVR 

дозволяє відтворювати без падіння швидкості панорами набагато більшої 

деталізації. Наприклад, можна легко проглядати панорами дозволом 

16000 х 8000 пікселів зі швидкістю завантаження 50 – 80 кадрів в секунду при 

обертанні панорами. 

Розробником Apple Quicktime є компанія Apple, яка освоїла технологію 

візуалізації сферичних панорам однією з перших. Саме вона розробила стандарт 

панорамних зображень QuickTimeVR. Даний стандарт залишається вельми 

популярним і в даний час. Він використовується вже практично у всіх сторонніх 

технологіях. Вони дозволяють відтворювати цей стандарт панорам. За якістю і 

швидкості відтворення Qucktime на рівні з Adobe Flash, але поступається 

DevalVR. 

Останній з найпоширеніших способів програвання панорам заснований на 

мові програмування "Java". Основною перевагою даної технології є висока 
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сумісність з усіма операційними системами. До випуску останніх версій 

Adobe Flash саме Java була основним інструментом для відтворення панорамних 

знімків. В даний час Java втратила свої позиції на користь Adobe Flash. 

Недоліком можна назвати і те, що для використання цієї технології, на деяких 

браузерах, слід встановити java-плагін, який останнім часом не користується 

попитом [3]. 

1.4.   Особливості використання мультимедійних екскурсій для 

маркетингового просування ВНЗ 

Сьогодні можна говорити про серйозні зміни в сфері освіти. За останні 

роки склався і продовжує активно розвиватися ринок освітніх послуг. У цій 

сфері стали діяти закони ринкової економіки, з'явилося конкурентне середовище, 

істотно змінилися вимоги і очікування цільових аудиторій. Всі ці фактори 

диктують необхідність організації і ведення маркетингової і рекламної 

діяльності освітніми установами. З кожним роком зростає потреба вузів у 

створенні спеціальних відділів, що займаються питаннями розвитку і 

просування. 

Багато вузів вже займаються роботою по формуванню стратегії і тактики 

маркетингової і комунікаційної діяльності, набирають штат фахівців, які 

координують цю діяльність. Професійний і продуманий підхід до 

позиціонування та засобів просування вузу; бачення перспектив розвитку, 

підкріплене маркетинговими дослідженнями; формування комплексних планів 

маркетингової і комунікаційної діяльності; якісна організація рекламної 

діяльності – сьогодні є факторами і ресурсами успішного розвитку освітньої 

установи. 

Особливості ринку освітніх послуг визначаються наявністю державного 

регулювання даної сфери, істотної частки державного сектора, великим впливом 

держави на діяльністю недержавних освітніх установ. Діяльність суб'єктів ринку 

освіти носить не тільки комерційний характер, а й має високе соціальне 
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призначення – збереження і розвиток інтелектуального потенціалу нації. Освітні 

послуги і продукти, пропоновані освітніми установами, також мають яскраво 

виражену специфіку. Вони мають суспільно значимий характер і соціальну 

цінність. Всі ці фактори вимагають від освітніх установ корпоративної 

соціальної відповідальності високого рівня. 

Дана специфіка ринку освітніх послуг визначає специфіку вибору каналів і 

комунікаційних технологій просування, диктує особливу стилістику взаємодії з 

цільовими аудиторіями, контактними групами і широкою громадськістю. 

Репутація вузу, її формування і розвиток є найважливішою метою і в тому числі 

засобом ефективного розвитку вузу. 

Практика показує, сьогодні основні критерії вибору вузу: статус 

державного (як гарант освіти і диплома), наявність традицій (історично 

сформований імідж і репутація, перевірена часом), сучасність (здатність давати 

актуальну освіту, засновану на солідній науковій школі). При цьому значна 

кількість представників цільових аудиторій вибирають недержавні вузи для 

навчання за різними освітніми програмами. Це призводить до того, що державні 

вузи також виявляються включеними в конкурентну боротьбу за "клієнта" і 

повинні в своїй маркетинговій і комунікаційної діяльності враховувати і 

використовувати різні сучасні технології просування. Вузам слід дотримуватися 

клієнтоорієнтованої політики, уважно вивчати цільові аудиторії, їх інтереси і 

очікування. 

Цільові аудиторії вузу досить великі, їх можна класифікувати як мінімум 

по двох напрямах: зовнішні (батьки, школярі, державні структури 

управління і т.д.) і внутрішні (студенти, професорсько викладацький склад, 

адміністративний персонал і т.д.); потенційні клієнти (старшокласники, 

абітурієнти, студенти та ін.) і контактні групи / партнери (професійні спільноти, 

роботодавці, органи влади, некомерційні організації. Відзначимо, що типологія 

умовна, оскільки аудиторії, що знаходяться в різних підгрупах, можуть 

перетинатися / перетікати одна в іншу. 
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Також важливо розуміти, що успішність просування вузу має кілька 

аспектів, основні серед яких комунікаційний (розвиток іміджу і репутації вузу, 

підвищення популярності і лояльності) і маркетинговий (збільшення обсягу 

продажів, розширення частки ринку і т.д). 

В даний час існує сформований понятійний апарат в області 

комунікаційної діяльності. Поняття "комунікаційна діяльність" (частково 

синонімами даного поняття можна вважати термін "корпоративні комунікації" 

або "організація корпоративних комунікацій") – це широке поняття, яке включає 

в себе всі напрямки і технології, які спрямовані на просування вузу; це гнучка 

система взаємодії вузу з його цільовими аудиторіями, в якій вуз транслює свої 

корпоративні звернення і отримує якусь "відповідь" цільових аудиторій (поняття 

"зворотний зв'язок"). У комунікаційній діяльності об'єднуються і інтегруються 

зусилля і ресурси всіх елементів маркетингових комунікацій. Рекламна 

діяльність також входить в комунікаційну, є одним з її напрямків. Коли 

вживається термін "організація комунікаційних кампаній", мається на увазі 

загальна стратегія і зведений план використання різних комунікаційних 

технологій. Коли використовується поняття "рекламна кампанія", мова йде про 

програму розміщення рекламних повідомлень для досягнення будь-яких 

рекламних цілей (наприклад, просування нової спеціальності або програм 

курсового навчання). 

При організації комунікаційної діяльності ВНЗ, плануванні рекламних 

кампаній і виборі креативних рішень принципово важливим є розуміння 

специфіки об'єкта просування. Завдання розвитку репутації вузу, формування 

"доброго імені" вузу визначатимуть вибір коректних комунікаційних дій, в яких 

повинні бути відсутніми елементи агресивного просування. Комунікаційна 

політика повинна бути орієнтована на довгострокову перспективу побудови 

серйозного позитивного діалогу вузу з цільовими аудиторіями, на перспективу 

довіри. Менеджмент відносин, висока культура корпоративних комунікацій і 
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реалізація іміджевих проектів, які не орієнтовані на швидке збільшення 

продажів, є найбільш ефективними методами просування вузу. 

Специфіка рекламно інформаційних матеріалів про ВНЗ, звичайно ж, 

залежить від цільової аудиторії, для якої вони призначені. При підготовці 

матеріалів варто виділити для початку дві групи: матеріали для зовнішніх 

цільових аудиторій (старшокласники, абітурієнти, потенційні споживачі 

курсового навчання), партнери, члени професійних співтовариств і т.д.) І для 

внутрішніх цільових аудиторій (студенти, аспіранти, викладацький склад і 

адміністративні співробітники). 

Рекламно інформаційні матеріали можна розділити на кілька основних 

типів: 

Рекламно інформаційні матеріали представницького класу. Дані 

матеріали призначені для партнерів і друзів вузу, для почесних членів і 

співробітників. Такі матеріали носять особливо виражений іміджевий характер, 

мають символічне значення, видаються обмеженим накладом. Креативна ідея, 

візуальний образ, рівень і якість виробництва таких корпоративних подарунків 

підкреслюють ексклюзивність і статусність кола персон, для яких призначені 

дані символічні речі. Традиція таких знаків корпоративної приналежності 

характерна для багатьох європейських і американських вузів. 

Рекламно інформаційні матеріали та корпоративні сувеніри 

"масового попиту". Матеріали розраховані для самих різних цільових 

аудиторій, які хочуть отримати загальну стартову інформацію про ВНЗ. Такі 

матеріали готують для: проведення зустрічей зі школярами, роботи на виставках 

освіти, для проведення різних спеціальних подій вузу. Тут варто звернути увагу 

на те, що такі матеріали замовляються великими тиражами, які потрібно 

регулярно поповнювати. Також на те, що незважаючи на великі тиражі, 

матеріали повинні бути хорошої якості. 

Спеціалізовані рекламно інформаційні матеріали, наприклад, для 

абітурієнтів, для першокурсників і т.д. В залежності від цілей, завдань і цільових 
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аудиторій будь-якої спеціальної події можуть створюватися спеціалізовані 

випуски рекламно інформаційної продукції, наприклад, спеціальний буклет для 

абітурієнтів або першокурсників. Завдання буклету для абітурієнтів 

продемонструвати освітні можливості вузу, закріпити бажання абітурієнта 

вчитися саме в цьому вузі. 

Інформаційні матеріали для першокурсників – це метод просування вузу і 

формування почуття корпоративної ідентичності вже серед внутрішніх 

аудиторій. Створення та вручення такого буклету разом зі студентським квитком 

на Святі першокурсника – ефективний крок на шляху розвитку корпоративної 

культури вузу. Завдання такого роду корпоративного буклету – дати орієнтири, 

розповісти, як вчитися у вузі, які додаткові освітні можливості пропонує вуз, 

познайомити з керівництвом вузу та його структурою, ввести в курс 

повноцінного студентського життя [5]. 

Віртуальна екскурсія відноситься до матеріалів масового попиту. Вона 

орієнтована в більшості на абітурієнтів. Така екскурсія не є широко 

розповсюдженою тому гарно підходить для привернення уваги. Перевагою 

віртуальної екскурсії є висока інформативність, за декілька хвилин абітурієнт 

отримує вичерпну інформацію про факультет без необхідності витрачати багато 

часу для пошуку по сайту чи для телефонної розмови. 

Висновки до розділу 

Віртуальний тур – інтерактивний засіб презентації, що складає собою 

сукупність поєднаних інтерактивних панорам чи відео, для показу певного 

приміщення чи об'єкту. Віртуальний тур створює для глядача ефект присутності 

в зображувальному місці, дозволяє переміщатись між кімнатами та розглядати 

приміщення в повному охваті. 

Інтерактивні панорами представляють собою ряд зображень, знятих на 

ширококутний об'єктив послідовно один за одним і з'єднаних разом. Вони є 

більш інформативним матеріалом, ніж статичні фотографії, залишаючи у 
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віртуального гостя повну ілюзію присутності в приміщенні. Основу віртуальних 

турів зазвичай складають панорами. Вони бувають сферичні та циліндричні. 

Сферичні панорами більш інформативні та популярні, так як відображають 

дійсність в 360° по ширині та 180° по висоті. Циліндричні ж мають менше 

охоплення по висоті, що в деяких випадках робить їх недоцільними у 

використані для віртуального туру. Важливим елементом віртуальної екскурсії є 

навігація, що зазвичай представляє собою інтерактивну карту приміщення чи 

місцевості. В кожному турі також присутні переходи, що і забезпечують ефект 

занурення в тур та дають можливість переходити з локації в локацію. Також 

присутня активна зона, в якій знаходяться інтерактивні елементи, переходи. 

На сьогодні популярні три види віртуальних екскурсій. Найбільш часто 

зустрічаються 360° віртуальні тури. Вони створюються на основі панорам або 

360° відео і часто використовуються в музеях та галереях. 3D віртуальні тури 

створюються за допомогою 3D моделей. В таких турах можна оглянути не лише 

приміщення, а й конкретні об'єкти з різних сторін, проте і виготовлення його 

дуже складне. 3D анімація схожа на 360° відео, проте вона створюється в 

спеціальних програмах. 3D анімацію корисно використовувати з метою навчання 

практичним навичкам спеціалістів.  

Процес створення віртуального туру містить шість етапів: пошук ідеї, 

фотозйомка (відеозйомка) об'єкта, обробка отриманих зображень, складання 

віртуального туру, створення плану і навігації та просування товару на ринок.  

Доцільним є використання віртуальних екскурсій для маркетингового 

просування ВНЗ. Так як на сьогодні важливим фактором зацікавлення аудиторії 

є уміння здивувати та привернути увагу, віртуальний тур добре підходить для 

цієї цілі. Він є продуктом масового попиту, хоча може і використовуватись як 

матеріал для презентації представницького класу. 
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РОЗДІЛ 2  

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ 360° ВІДЕО 

2.1.   360° відео як новий етап розвитку відео виробництва 

Відео 360°– це відносно новий, але вже набравший популярності серед 

інтернет-користувачів формат. Такі відео також називають панорамними, 

сферичними або 3D. Це відеоролики з кутом огляду 360° х 180°, де глядач може 

міняти ракурс огляду за допомогою мишки при перегляді відео з робочого столу. 

При перегляді такого відео зі смартфона глядачеві потрібно просто пересувати 

гаджет в просторі – навігацію по відео забезпечує вбудований в телефон 

акселерометр. Але найповніше ефект таких відео розкривається при перегляді в 

окулярах віртуальної реальності, звідси ще один варіант назви таких роликів –

 VR-відео (Virtual Reality video). Для перегляду в окулярах або шоломі 

віртуальної реальності відео повинно бути попередньо оброблено за допомогою 

спеціальної програми. 

Спочатку зйомки панорамних відео проводилися з 6 різноспрямованих 

GoPro камер, а отримані в результаті зображення зшивалися в одне. З появою 

японської лінзи стало можливо обходитися двома камерами – з оглядом 250° і 

280°. Камери перекривають один одного, що дозволяє забезпечити безшовну 

склейку. 

Ключова відмінність і головна перевага таких відео від звичайних 

роликів – ефект присутності. У випадку з традиційними роликами глядач – лише 

сторонній спостерігач, але сферичне відео дає можливість опинитися "всередині" 

зображуваної реальності. Потенціал таких відео практично невичерпний, 

особливо в сферах дозвілля, розваг і подорожей. Уже в найближчому 

майбутньому VR-відео можуть запропонувати користувачам якісно новий 

глядацький досвід і можливість подорожей у віддалені місця, не виходячи при 

цьому з дому. 
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Термін "віртуальна реальність" з'явився ще в 1989 році з подачі вченого і 

футуролога Джарон Ланье, а широке поширення отримав після виходу 

культових фільмів "Газонокосильник" і "Матриця" в 1992 році. Перша реалізація 

віртуальної реальності – "Кінокарті Аспена" (Aspen Movie Map) – з'явилася 

навіть раніше, ніж сам термін. Ця комп'ютерна програма, створена в 1977 році в 

Массачусетському технологічному інституті, симулювала прогулянку по місту 

Аспен, ґрунтуючись на реальних фотографіях.  

Проте до того моменту, як віртуальна реальність стала частиною щоденної 

реальності інтернет-користувачів, було ще далеко. Це сталося в березні 

2015 року, коли YouTube запустив можливість перегляду і розміщення відео 360° 

на своїх платформах. З цього моменту почався справжній бум на панорамні 

відео – виробники контенту активно включилися в створення роликів 360°, а 

технологічні компанії інвестували в створення VR-платформ і пристроїв для 

роботи з ними. 

За минулий з березня 2015 року час відео 360° освоїли як відеоблогери і 

студії відеопродакшена, так і комерційні бренди. З'явилася велика кількість 

платформ віртуальної реальності і спеціалізованих пристроїв. Так, наприклад, 

Google представив наступні продукти: 

GoogleCardboard – шолом для симуляції віртуальної реальності, який 

збирається за певною схемою з картону і оптичних лінз; в нього вставляється 

смартфон із заздалегідь встановленим додатком. Шолом можна зібрати 

самостійно в домашніх умовах, або купити вже готовий варіант. 

GoogleDaydream – платформа віртуальної реальності, що включає в себе 

додаток для смартфона, гарнітуру і бездротової контролер. На даний момент 

8 смартфонів, представлених на ринку, підтримують дану платформу. 

Очікується, що до кінця поточного року Daydream будуть підтримувати десятки 

мільйонів споживчих пристроїв. 

На даний момент ведуться численні розробки VR-додатків для GooglePlay, 

GoogleMaps і YouTube. Наприклад, недавно в YouTube з'явилися нові 



 

39 

 

VR можливості: тепер користувачі можуть влаштовувати спільні перегляди 

360° відео, ділячись емоціями в реальному часі в голосовому чаті. Взагалі, 

YouTube є зручним майданчиком для першого знайомства з відео 360° – саме тут 

можна знайти велику кількість різноманітного VR-контенту, перегляд якого не 

вимагає шолома або іншої спеціальної гарнітури. 

Серед найпопулярніших серед глобальної аудиторії відео 360° на 

YouTube – рекламні ролики L'OrealParisBrasil і MastercardBrasil, які набрали 10 і 

9 мільйонів переглядів відповідно. 

Найчастіше відео 360° використовуються як більш вражаючий спосіб 

розповісти про добре знайомі речі: зробити звіт про захід, провести екскурсію по 

музею, показати товар в подробицях і з великою кількістю деталей. Однак деякі 

бренди придумують для панорамних відео по-справжньому оригінальні 

концепції. Наприклад, основою кампанії EyesonGigi стало відео 360° з 

супермоделлю Джіджі Хадід в головній ролі, присвячене запуску купе BMW M2. 

Ролик був знятий з одного дубля на аеродромі в пустелі Мохаве під 

керівництвом оскароносного оператора Мауро Фіоре ("Аватар", "Праведник"). 

На початку відео Джіджі Хадід сідає в одну з п'яти машин BMW M2 , потім вони 

починають гонку, а на фініші глядачеві пропонується вгадати, в якому з 

автомобілів знаходиться супермодель. Правильно відповів глядач 

перенаправляється в віртуальний шоу-рум автомобіля. 

Україна в цьому процесі йде в ногу зі світовими тенденціями. У 2015 році 

інтерес користувачів до таких відео був ще невисокий, але вже на початку 

2016 роки ситуація змінилася, і кількість пошукових запитів почала зростати. 

Пік інтересу до панорамних відео серед користувачів українського сегменту 

Інтернету спостерігався в першому кварталі 2017 року: найбільша кількість 

запитів в Google було зареєстровано в січні 2017 року, а в YouTube – в березні 

цього ж року (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Збільшення популярності 360° відео 

Потенціал панорамних відео величезний, але робота з ними вимагає якісно 

нового підходу до відеопродакшену. Відео 360° дозволяють глядачам бути 

активними учасниками процесу, при цьому глядацький досвід кожного з них 

буде унікальним. Таким чином, творцям панорамних відео варто думати не про 

вибудовування окремих кадрів, а зосередитися на створенні повноцінного 

віртуального світу. Зараз перед творцями контенту стоїть завдання створення 

нової візуальної мови, адекватного для такого типу відео. Вирішення цього 

завдання потребує часу, але в підсумку віддача від такого контенту буде 

набагато вище. Користувачі будуть почувати себе вже не глядачами, а 

безпосередніми учасниками дії, і ступінь їх залучення буде набагато більше. 

Повідомлення, передані за допомогою панорамних відео, стають більш 

значимими для глядача. 
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При створенні панорамних відео варто враховувати наступні моменти: 

1. Підходити до процесу творчо. На думку багатьох експертів, у відео 360° 

більше спільного з театром, ніж з кіно, тому історія повинна складатися не з 

послідовності кадрів, а з окремих сцен, кожна з яких триває достатню 

кількість часу, щоб дати глядачеві можливість розглянути її з різних 

ракурсів. Необхідно створювати дійсно цікаву реальність з великою 

кількістю деталей, тоді у користувачів буде стимул додивитися відео до 

кінця. 

2. Направляти користувача в момент перегляду. Для багатьох користувачів 

відео 360° – поки що новий формат, і важливо показати їм, що це зовсім не 

складно. Якщо додати інструкції прямо в відео або в описі до нього, 

перегляд ролика перетвориться в екскурсію для глядача. 

3. Створюючи мобільну версію, не забувати про PC версію. Незважаючи на 

зростаючу популярність мобільних пристроїв, великий відсоток переглядів 

панорамних відео доводиться на стаціонарні комп'ютери, особливо якщо 

контент пов'язаний з відеоіграми. 

4. Необхідність дати глядачеві якісно новий досвід. Створити для нього 

новий світ, показати незвичайні місця, дати можливість опинитися там, 

куди глядач не може потрапити без відео – сильні глядацькі враження 

допоможуть створити сильний емоційний зв'язок з брендом і виведуть 

відносини з клієнтами на новий рівень [6]. 

2.2.   Порівняння традиційного та 360° відео 

Земля має круглу форму, але при огляді за допомогою фотографій або 

відео потрапляє лише її частина. 360° відео – це революційний винахід для 

медіа, тому що воно здатне показати оточення в усьому охваті. Одне відео 

показує напрями вгору, вниз і все навколо. 360° відео – це єдиний спосіб 

побачити реальний світ і події, не перебуваючи в реальних місцях, іншими 
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словами, віртуально. Можна отримати повне уявлення про подію, яка відбулася 

в Нью-Йорку чи Лондоні не пропустивши ніяких деталей. 

360° відео – це набір звичайних прямокутних відео, що відображаються в 

сферу для відтворення. 360° відео охоплює весь внутрішній вигляд сфери, 

спрямованої від центру. 360° відео – це відео, зняті кількома камерами, 

встановленими на певному буровому обладнанні або однією камерою з 

декількома об'єктивами, для захоплення всього панорамного виду з певної 

фіксованої точки. 360° відео охоплює всі кадри, які з'являються навколо камери, 

крім самої камери. Простіше кажучи, кінцевий продукт відео 360° –  комбінація 

відеороликів з різних камер, встановлених таким чином, щоб одночасно 

захоплювати різні кути огляду.  

Спостерігаючи певні події у звичайному відео велика частина подій і 

простору залишається за кадром. Раніше можна було лише здогадуватись що 

залишилось поза зором, але в даний час ви можете просто перевернути відео за 

допомогою курсора. 360° відео дають можливість безперервно змінювати кут 

огляду, використовуючи курсор, якщо дивитись його на звичайних дисплеях, 

таких як мобільні телефони або комп'ютер. Якщо дивитись VR-плеєр (віртуальну 

реальність), одягаючи шолом або окуляри, потрібно просто рухати головою. 

Протягом 65 років існування відео, воно зазнало значних змін. Механічне 

телебачення, електронно-променева трубка і відеомагнітофон – це технології з 

яких починалось відео виробництво, в той час як 3D, 360° відео, 4K і UHD 

відео – це сучасні доступні технології відео. Перші відео не можна порівнювати 

з сучасними. Обидва типи відео мають однакову мету – показати інформацію 

глядачеві, але якість відео і засоби перегляду повністю змінилися за ці роки. 

На сьогодні існує багато різних типів відео. В основному вони 

розрізняються за якістю, розширенням і типом. Відео 360° – це новітній тип 

відео, в якому багато змін. 

В таблиці 2.1 розглянуто основні відмінності між звичайними відео та 

новітніми 360° відео. 



 

43 

 

Таблиця 2.1 

Порівняльна характеристика традиційного та 360° відео 

 Традиційне відео 360° відео 

К 
О 
Н 
Т 
Е 
Н 
Т 

Звичайні ролики здатні показувати 

лише обмежені області 

навколишнього оточення. 

Споживає порівняно менше місця 

для зберігання. Відтворюється в 

багатьох типах відеоплеєрів. 

Відео 360° покриває сферичну область 

360°x 180°. 

Споживає набагато більше місця для 

зберігання, ніж звичайне відео. 

Для перегляду відео 360° необхідний 

певний тип відеоплеєрів. 

В 
И 
Р 
О 
Б 
Н 
И 
Ц 
Т 
В 
О 

Один об'єктив однієї камери 

здатний створити відео. 

Відео з камери одразу готове для 

перегляду.  

Для повного сферичного огляду зазвичай 

потрібно використовувати більше двох 

об'єктивів камери. 

Лише поодинокі конкретні камери 

виробляють готові відео, в інших випадках 

кілька відеокадрів необхідно зшивати 

окремо, щоб підготувати їх. 

П 
У 
Б 
Л 
І 
К 
А 
Ц 
І 
Я 

Публікація звичайного відео 

онлайн-порталах дуже проста. 

Більшість відеоплеєрів 

підтримують нормальне відео. 

360° відео вимагає особливої уваги, 

наприклад, додавання метаданих, що 

підтверджують мінімальне розширення 

відео, необхідне для конкретних 

відеоплеєрів 

Для відтворення 360° відео з усіма 

функціями є не так багато відеоплеєрів. 

П 
Е 
Р 
Е 
Г 
Л 
Я 
Д 

Звичайні відео можна дивитися з 

усіма типами відеоплеєрів, просто 

запустивши їх. 

Відтворення, пауза, перемотування 

вперед і назад – основні параметри 

при перегляді звичайних відео. 

360° відео надає безліч варіантів під час 

перегляду. 

На додаток до звичайного відео 360° відео 

надає можливість перегляду під іншим 

кутом, так що глядач може вибрати різні 

кути огляду. 



 

44 

 

2.3.   Етапи виробництва 360° відео та його застосування 

Виробництво відео 360° також проходить через всі етапи планування 

виробництва традиційного відео. На деяких етапах виробництва може 

знадобитися більше уваги, але відео 360° може пропустити ні один з цих 

процесів планування. Воно вимагає більшої уваги в основному по бюджету, 

часу, апаратному та програмному забезпеченню в порівнянні з іншими відео 

виробництвами. 

Камери, які використовуються для зйомки 360° відео, повинні бути однієї і 

тієї ж моделі від тієї ж марки, якщо ні, то їх налаштування камери повинні бути 

схожі один на одного. Відеозаписи з різних камер повинні мати однакові 

властивості: частоту кадрів, баланс білого і співвідношення сторін. У разі 

меншої кількості камер (наприклад, 6 камер) співвідношення сторін повинно 

бути 4:3, щоб захопити максимально можливу площу. Відеозаписи з усіх камер з 

максимальною частотою кадрів забезпечують кращу синхронізацію при 

поствиробництві. Більша кількість кадрів в хвилину допомагає програмному 

забезпеченню при зшитті, щоб знайти необхідну контрольну точку відео.  

Залежно від кількості камер можуть використовуватися різні установки. 

Установка камери повинна забезпечувати установку різних камер так, щоб всі 

різні відеопотоки містили загальні частини відносно один до одного в 

відповідному напрямку. Залежно від цих загальних частин програмне 

забезпечення для зшивання вирівнює відеосигнали в правильному напрямку і 

об'єднує їх, щоб плавно покрити сферичну область. 

Відповідно до рисунка 2.2, можливо багато різних позицій камери для 

зйомки 360° відео. Але головна мета всіх кріплень камери – захопити всю 

сферичну область навколо камер за допомогою деяких загальних кадрів. Усі 

пристрої камери, показані вище, не здатні фіксувати весь кут 360°х 180°, але 

забезпечують відчуття 360° відео і показують набагато більше, ніж одна камера 

або звичайні відео.  
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Рис. 2.2. Кілька різних кріпленнь камери для 360° відеовиробництва [7] 

Після налаштування камер і встановлення камер в кріплення відбувається 

відеозйомка. Одночасний запуск усіх камер є ключовим фактором для запису 

відео. Одиночна камера на 360° виконує цю задачу набагато краще, ніж кілька 

камер, але можлива зйомка і з декількома камерами. Відеозйомка на 360° GoPros 

може бути зроблена за допомогою бездротового пульту дистанційного 

управління. Всі камери можуть бути підключені до одного пульту і легко 

працювати разом. За допомогою такого пульту камери працюють із різницею в 

декількох мілісекундах. Безпровідний пульт дистанційного управління завжди 

рекомендується з для роботи з декількома камерами, а не з ручним 

управлінням [8]. 

Можливості використання 360° відео 

360° відео може замінити звичайне відео для будь-якої мети. 360° відео 

містить всі функції звичайного відео і навіть надає набагато більше 

можливостей. 360° відео – це поєднання від 2 і більше звичайних відео. Проте 

360° має і певні обмеження. Споживаючи порівняно більше місця для 
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зберігання, йому потрібні спеціальні відеоплеєри. Також виробничі труднощі є 

одними з недоліків відео 360°. Нижче наведено основні можливості 

використання 360°. 

1. Живі події 

Зазвичай живі події містять різні дії в різних областях. Звичайні відео 

здатні показати лише невелику частину реального світу, в той час як 360° відео 

охоплює всі області, і глядачі можуть вибирати яку саме область переглянути в 

даний момент. Аудиторія отримує відчуття перебування на заході, оскільки не 

пропускає жодного моменту. Такий формат відео часто застосований для 

спортивних подій, урочистостей на відкритому повітрі чи в приміщенні. 

2. Новини 

Як показано на рисунку 2.3, 360° відео дуже корисно для створення новин 

з місця події. Новини завжди цікаві і містять багато подій, які в 360° відео більш 

інформативні для глядача. 

 

Рис. 2.3. Відео новин CNN (Місто вранці: Брюссель після атак) [9] 

3. Представлення архітектурних проектів 

Як історичні, так і різні дизайни завжди цікавлять людей. Дизайн містить 

багато інформації в кожному нюансі. Повноцінне 360° відео здатне показати 
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дизайн мільйонам глядачів за кілька хвилин. Жодна інформація не зможе 

зникнути чи не потрапити в відео, і буде збережена протягом багатьох років. На 

рисунку 2.4 зображення 360° відео, яке представляє готель Snow, який 

розташований у Кемі, Фінляндія, що передає всю атмосферу закладу.  

 

Рис. 2.4. Екскурсія до готелю Snow в Кемі, Фінляндія [10] 

4. Пригодницький досвід 

Багато людей насолоджуються спортом, а також пригодницькими видами 

спорту. 360° відео – це кращий засіб масової інформації, який може забезпечити 

эффект присутності і дає змогу відчути себе на місці спортсмена. Гравець також 

може подивитися пізніше, як пройшла вся гра, не пропустивши жодної секунди 

(рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Скріншоти з відео 360° на мотоциклі [11] 
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5. Космічні експерименти 

Більшість наукових експериментів в космосі засновані на фотографіях і 

звичайних відео, знятих роботами або вченими. 360° відео не тільки замінює їх, а 

й дає значні поліпшення для збору додаткової інформації з космосу. Отримання 

деяких знімків і відеороликів з космосу як і раніше є великим досягненням, а 

заміна їх на 360° відео підніме експерименти на новий рівень . 

6. Системи охорони 

Камери відеоспостереження є основним заходом безпеки, який 

застосовується в усьому світі. Більшість камер відеоспостереження є 

односпрямованим і захоплюють тільки деяку частину. 360° камери ще краще 

підходять для підвищення безпеки. 

Незважаючи на всі переваги відео 360°, в деяких випадках відео 360° не 

застосовується. Наприклад, телевізійні новини зі студії, фільми і записані треки. 

Телевізійна студія може бути цікавою при першому перегляді, але включати її в 

кадр в кожному випусці новин недоречно. Фільми та відеоролики не повинні 

показувати знімальну групу. Те ж саме стосується запису пісень. У разі живих 

виступів на сцені навпаки ж буде приємно спостерігати за реакцією публіки з 

відео 360°. 

360° відео вимагає додаткових інвестицій і набагато більше зусиль для 

виробництва, тому має бути досить цікавих сцен для його виробництва. 

Вищезазначені варіанти використання пропонують 360° відео з використання 

всього їх потенціалу. 

2.4.   Обладнання для панорамної зйомки 

Сферична панорамна зйомка на 360° набирає все більшу популярність не 

тільки серед професійних операторів, але і серед любителів. Як результат, 

стрімко зростає ринок відповідних гаджетів, а в продажу регулярно з'являються 

новинки від маловідомих або зовсім нових компаній, що помітно ускладнює 

вибір камери. Більшість з них легко знімають з якістю 4К і вище, але при цьому 
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потрібно враховувати, що дозвіл 4К для сферичної камери – це зовсім інша 

деталізація, так як пікселі розподіляються не на обмеженій плоскій ділянці 

кадру, а по всій 360° сфері. Рисунки до кінця розділу взяті з ресурсу . 

2.4.1.   Аматорські камери 

360Fly 4k 

 

Рис. 2.6. Зовнішній вигляд камери 360Fly 4k [12] 

Гаджет 360Fly 4k – представник сімейства панорамних екшн-камер 

аматорського рівня. 360Fly 4k також має ударостійкий пило-та вологозахищений 

корпус оригінальної сферичної форми з численними гранями і одним об'єктивом 

типу "риб'яче око" (рис. 2.6), розташованим у верхній частині пристрою. Ця 

камера виділяється своєю компактністю, простотою використання, легкістю 

кріплення на шоломах, штативах, знімає з здатністю 2880 × 2880 пікселів, 

забезпечена вбудованою пам'яттю об'ємом 64 Гб і може використовуватися як 

багатофункціональний мотоциклетний відеореєстратор з функцією накладання 
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GPS-даних. Додатково до камери 360Fly 4k можна придбати водонепроникний 

бокс для занурень на глибину до 40 метрів. 

Серед мінусів в першу чергу варто відзначити відсутність повноцінної 

сферичної зйомки, так як у камери всього один об'єктив, що забезпечує 

охоплення в 240° по вертикалі. Ще один відчутний мінус 360Fly 4k – це 

відсутність стабілізації, тому в першу чергу даний гаджет рекомендується для 

статичної зйомки з монтажем на штативі. Серед дрібних проблем, виявлених 

користувачами: відсутність хронологічного присвоєння імен відзнятим роликам, 

складна процедура оновлення прошивки і відсутність звукового оповіщення при 

зупинці записи через заповнення пам'яті. 

Ricoh Theta V 

 

Рис. 2.7. Зовнішній вигляд камери Ricoh Theta V [12] 

Ricoh Theta V – зручна і компактна панорамна камера аматорського рівня з 

розвиненим функціоналом, простим управлінням, а також інтеграцією з 

гарнітурами віртуальної реальності і сервісом Google Street View. Ricoh Theta V 

забезпечує повноцінну сферичну відеозйомку на 360° з дозволом до 4К, 
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забезпечена функцією стабілізації зображення і можливістю зшивання роликів 

безпосередньо в камері, причому на базі технології оптичного потоку, що 

істотно підвищує якість шва і зводить до мінімуму помилки в зоні параллакса 

(рис. 2.7). Крім цього Ricoh Theta V обладнана 4-канальним мікрофоном для 

запису 3D-звуку, підтримує HDR і ручну настройку експозиції, а також 

доповнена зовнішнім мікрофонним виходом. 

Головний і істотний мінус Ricoh Theta V – це обмежена вбудована пам'ять, 

обсяг якої становить 19 Гб і не може бути розширений за допомогою microSD-

карт. Звідси виникає і другий відчутний недолік пристрою – запис одного ролика 

обмежений 25 хвилинами, при цьому в цілому пам'яті вистачає не більше ніж на 

два відзнятих відео при використанні максимальних налаштувань. 

Kodak 4KVR Orbit360 

 

Рис. 2.8. Зовнішній вигляд камери Kodak 4KVR [12] 

Kodak 4KVR Orbit360 вже кілька років незмінно потрапляє в різні рейтинги 

завдяки своїй високій якості і непоганим принципом роботи даного продукту. У 

цього пристрою ударостійкий і вологозахищений корпус з двома об'єктивами, 

обладнаними змінними лінзами, так що їх не страшно подряпати або розбити під 
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час зйомки в екстремальних умовах. Kodak 4KVR Orbit360 знімає в розширні 4К і 

має три основні режими запису відео завдяки використанню об'єктивів з різними 

кутами захоплення (сферична зйомка на 360°, купольна на 235° і ширококутна 

на 197°) (рис. 2.8). Також гаджет оснащений інтервалометром, функцією live-

трансляції через додаток на ПК, вміє знімати в режимі Slow Motion і підтримує 

карти пам'яті об'ємом до 256 Гб. 

Мабуть, єдина серйозна проблема Kodak 4KVR Orbit360 – це робота 

функції зшивання. По-перше, в цілому її не можна назвати якісною, так як часто 

на оброблених роликах залишається помітна лінія шва. По-друге, сам процес 

зшивання вимагає ручного коректування лінії шва як для фото, так і для відео, 

що не завжди прийнятно і зручно для новачків в області 360° зйомки. 

GoPro Fusion 

 

Рис. 2.9. Зовнішній вигляд камери GoPro Fusion [12] 

Камера GoPro Fusion була справжнім хітом першого півріччя 2018 року, 

але й досі зберігає свою актуальність, особливо в якості першого серйозного 

пристрої для панорамної сферичної зйомки. Fusion знімає з роздільною 

здатністю до 5,6К і має міцний водонепроникний корпус, що дозволяє пірнати на 
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глибину до 5 метрів без використання зовнішнього боксу (рис. 2.9). Серед 

ключових переваг цієї камери варто відзначити роботу функції стабілізації 

картинки, використання технології оптичного потоку для зшивання роликів, 

високу якість запису 3D-звуку через 4-канальний мікрофон, точність роботи з 

GPS і підтримку формату RAW. GoPro Fusion проста і зручна в експлуатації, а її 

великий функціонал і можливості налаштування параметрів зйомки стануть в 

нагоді як початківцям, так і досвідченим операторам. 

З недоліків камери можна виділити те, що для неї так і не випущений 

офіційний зовнішній бокс для підводної зйомки. Відео в максимальній якості 

можна експортувати тільки в форматах Cineform або Prores, що помітно 

ускладнює його редагування і завантаження в соцмережі. Для запису роликів 

використовуються дві карти пам'яті, що вкрай незручно при ручному експорті 

файлів. Також Fusion відрізняється періодичними збоями в роботі софта і дуже 

повільно зшиває ролики, хоча при цьому забезпечує непогану якість. 

Rylo 360 

 

Рис. 2.10. Зовнішній вигляд камери Rylo 360 [12] 
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Rylo 360 – дуже компактна і проста в управлінні панорамний камера, 

розроблена інженерами, раніше працювали в Instagram і Apple. Цей гаджет 

знімає ролики в дозволі 5,8К і пропонує першокласну стабілізацію картинки, яку 

багато фахівців вважають найкращою на ринку. Rylo 360 має функції 

відслідковувати обраний в кадрі об'єкт, накладати "картинку в картинці", 

показуючи зображення з заднього об'єктива, і створювати класичні "плоскі" 

відео з роздільною здатністю до 1080р (FullHD), причому робить це набагато 

простіше і швидше, ніж аналогічні функції в Insta360 ONE і 

GoPro Fusion. Rylo 360 укомплектований водонепроникним і високоміцним 

корпусом, виконаним з алюмінію, що підвищує надійність пристрою і надає 

йому ефектний зовнішній вигляд (рис. 2.10). 

Говорячи про недоліки Rylo 360, варто в першу чергу відзначити 

відсутність настройки експозиції, що іноді створює проблеми, особливо при 

зйомці з не якісним освітленням. Ще один помітний недолік – це відсутність 

запису 3D-звуку, необхідного для повноцінної інтеграції відзнятих роликів в VR-

сервіси. Крім того, для Rylo 360 відсутня програма для ПК, так що всі 

маніпуляції з відзнятими матеріалами доводиться проводити через смартфон. 

Insta360 EVO 

 

Рис. 2.11.  Зовнішній вигляд камери Insta360 EVO [12] 
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Insta360 EVO – гібридна панорамний камера, яка передбачає два режими 

зйомки: 360° сферична і 180° VR180 3D. Для реалізації цієї ідеї розробники 

використовували подвійний корпус з шарнірним з'єднанням, що дозволяє 

переводити камеру з одного режиму в інший за лічені миті. Insta360 EVO знімає 

з дозволом 5,7К, підтримує HDR, відрізняється максимальною простотою 

використання, але досить багатим функціоналом зйомки. Камера забезпечена 

просунутою системою стабілізації Flowstate, що дозволяє готувати 

високоякісний контент для VR-гарнітур, причому для шоломів Oculus 

розробники пропонують фірмовий додаток Insta360 VR. 

Камера має і декілька недоліків По-перше, камера не виглядає дуже 

надійно, так що використовувати її в якості екшн-пристрою протипоказано 

(рис. 2.11). По-друге, для неї не пропонується достатньо аксесуарів, тобто 

створюється враження, що гаджет був випущений в експериментальному 

вигляді. Також є проблеми зі зшивкою сферичного контенту: шов часто 

виходить занадто широким. 

Vuze XR 

 

Рис. 2.12. Зовнішній вигляд камери Vuze XR [12] 
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Ще один представник сімейства гібридних пристроїв, але на відміну від 

Insta360 EVO камера Vuze XR виконана в оригінальному форм-факторі зі 

зручною рукояткою і прихованими шарнірами об'єктивів, які виглядають 

надійніше (рис. 2.12). Vuze XR знімає з дозволом 5,7К, підтримує можливість 

live-трансляції контенту в соцмережі, записує об'ємний звук через  

4-канальний мікрофон, вміє відслідковувати об'єкти в кадрі і забезпечена досить 

непоганою функцією стабілізації зображення на базі 6-осьового гіроскопа. 

Вбудована батарея забезпечує до 1 години автономної роботи, що є одиним з 

кращих результатів в сегменті аматорських пристроїв. Додатково до гаджету 

можна придбати фірмовий водонепроникний бокс. 

Ключовий недолік Vuze XR – це деталізація картинки, якість якої не 

дотягує до рівня, який демонструють інші пристрої з дозволом 5,7К. Почасти це 

нівелюється можливістю автоматичної зшивання 4К-роликів безпосередньо в 

камері. 

Ricoh Theta Z1 

 

Рис 2.13. Зовнішній вигляд камери Ricoh Theta Z1 [12] 
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Камера Ricoh Theta Z1 виконана з магнієвого сплаву, що робить її 

неймовірно міцною і при цьому досить легкою (рис. 2.13). У конструкції Z1 

використаний унікальний ультратонкий оптичний блок з 1-дюймовим BSI-CMOS 

сенсором і механізмом зміни значення діафрагми (f 2.1, f 3.5 або f 5.6), що не 

тільки дозволило зменшити товщину корпуса, але і забезпечує найкращу в 

своєму сегменті нейтралізацію відблисків і хроматичної аберації завдяки системі 

потрійного заломлення світла. Камера доповнена функцією стабілізації 

зображення на базі 3-осьового гіроскопа з опцією компенсації обертання і здатна 

знімати високодеталізовані фотопанорами з дозволом 7К (близько 23 Мп) з 

повністю невидимим швом зшивання або вести live-трансляції з дозволом 4К. 

Також камера підтримує RAW-формат, доповнена потужним Wi-Fi модулем для 

дистанційного керування і підтримує можливість установки сторонніх плагінів 

для розширення функціоналу. 

При всіх плюсах, камері Ricoh Theta Z1 явно не вистачає можливості 

якісної відеозйомки (всього 4К при 30 fps). Крім того, у Z1 слабкий акумулятор і 

немає способу наростити внутрішню пам'ять, обсяг якої обмежений 19 Гб. З цих 

двох проблем формується головний недолік Theta Z1 – зависока ціна на тлі 

обмежених можливостей для відеозйомки. 

Insta360 ONE X 

Insta360 ONE X – повноправний лідер сегмента споживчих панорамних 

камер. Цей гаджет компактний, зручний у використанні, записує відео з 

роздільною здатністю 5,7К, передбачає можливість керування всього одним 

пальцем і може працювати автономно без необхідності сполучення зі 

смартфоном (рис. 2.14). До того ж в корпусі ONE X передбачений знімний 

акумулятор для швидкої заміни в разі раптової розрядки і слот під карти пам'яті 

об'ємом до 128 Гб. Камера пропонує безліч режимів зйомки, включаючи майже 

всі самі передові розробки для професійних пристроїв від 

Insta360: FreeCapture, Bullet Time, Super Slow Motion і т.д.  
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Рис. 2.14. Зовнішній вигляд камери Insta360 ONE X [12] 

Гаджет підтримує HDR-зйомку і формат DNG RAW, забезпечений 

системою стабілізації Flowstate з 6-осьовим гіроскопом і металевим кріпленням 

для штативів. 

Серед мінусів Insta360 ONE X варто відзначити обмеження тривалості 

запису відео з максимальною роздільною здатністю (до 30 хвилин), не насичені 

кольори і контраст на знятих матеріалах, а також необхідність додатково 

конвертувати файли з пам'яті камери в зручні формати JPG і mp4. Ще один 

другорядний недолік: низький дозвіл live-трансляцій, яке становить всього 2,5К 

(2560 × 1280 пікселів) [12]. 

Samsung Gear 360 

Samsung одна з перших компаній-гігантів зрозуміла перспективність ринку 

360° технологій і слідом за власною VR-гарнітурою випустила в 2016 році і 

360° камеру Gear. Втім, перша версія вийшла не зовсім вдалою і через рік в 

Samsung вирішили оновити гаджет, додавши підтримку смартфонів з ОС i OS, 

змінивши технічну начинку і допрацювавши дизайн (рис. 2.15). У версії 2017 

року менш чутливий об'єктив і батарея меншої місткості. 
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Рис. 2.15.  Зовнішній вигляд камери Samsung Gear 360 

 Почасти це компенсується корпусом із захистом від бризок, компактними 

габаритами, дуже якісним ПО для редагування контенту і зручною системою 

управління [14]. 

Максимальна роздільна здатність при зйомці відео на одну з камер –

1920 х 1080 при 60 кадрах в секунду. Пристрій підтримує карти пам'яті до 

256 GB. Також присутній захист за стандартом IP53, що дозволяє не переживати 

за працездатність в несприятливих умовах, під час дощу, наприклад. 

Повністю незалежним пристроєм Samsung Gear 360 (2017) назвати важко. 

Експлуатація нової камери не сильно відрізняється від взаємодії з торішньою 

моделлю. Незважаючи на те, що камерою можна керувати за допомогою кнопок 

і вибір між режимами зйомки на невеликому інформаційному дисплеї, без 

функціональної підтримки фірмового додатка Gear 360, можливості камери 

істотно обмежені.  

Відсутність відошукача, опцій дистанційного керування і запуску 

трансляції камери – це значні обмеження. 
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2.4.2.   Професійні камери 

Insta360 Pro 

Камера Insta360 Pro була представлена як перша "доступна" професійна 

камера з можливістю запису 360° відео. Камера коштує приблизно 

25 тис. доларів, але, на відміну від більшості інших камер за приблизно ту ж 

вартість, у Insta360 Pro є важлива перевага, що полягає в можливості зйомки 

панорамного відео з роздільною здатністю до 8K, що більш ніж достатньо для 

підготовки професійного VR-контенту. Камера має форму кулі з об'єктивами по 

зовнішній осі (рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16. Зовнішній вигляд камери Insta360 Pro [13] 

В якійсь мірі цю камеру можна вважати певним орієнтиром для 

професійного сегмента 360° камерами, так як розробники з Insta360 фактично 

закрили всі свої проекти, повністю сконцентрувавшись на підготовці версії Pro, 

щоб створити ідеальну "all-in-one" професійну панорамну камеру . Insta360 Pro 

дозволяє почати пряму панорамну трансляцію в дозволі 4K всього за кілька 

кліків, знімати 360° відео в режимі "Slow Motion" зі швидкістю 100 кадрів в 

секунду, записувати якісний звук за допомогою декількох мікрофонів, а 
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наявність гнізда живлення забезпечує можливість роботи протягом декількох 

годин. Програмне забезпечення для стабілізації картинки, розроблене спеціально 

для Insta360 Pro, гарантує, що будь-який зняте відео буде виглядати якісно. 

GoPro OmniRig 

GoPro OmniRig вже протягом декількох років є основним продуктом 

професійного 360° відеовиробництва і як і раніше залишається одним з кращих. 

Камера досить дорога, складна в освоєнні, але вона може створювати абсолютно 

приголомшливі панорамні відеоролики, які не мають собі рівних за якістю. 

Важко змагатися з силою шести GoPro, пов'язаних в одне ціле 

високопродуктивним чіпом, що регулює їх зйомку, роботу пам'яті і акумулятора. 

8K-відео зі швидкістю 30 кадрів в секунду задовольнить запити будь-якого 

користувача VR-гарнітури. Камера має форму куба з камерами на гранях 

(рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17. Зовнішній вигляд камери GoPro Omni Rig [13] 
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Omni може знімати максимум до 120 кадрів в секунду, що трохи знижує 

якість відео, але забезпечує приємне уповільнене відтворення. Єдиний недолік, 

наявний в Omni – це відсутність функції автоматичного зшивання відео без 

використання засобів пост-продакшна. 

Orah 4i 

Orah 4i – це, в першу чергу, 360° камера, створена для потокової передачі 

відео. Незважаючи на те, що роздільна здатність запису відео обмежена 

якістю 4K, що менше, ніж інших камер в цьому розділі, її можливості по 

тривалості запису не мають аналогів. Розширення 4K цілком достатньо для 

панорамної відеозйомки в live-режимі, в першу чергу через те, що для підтримки 

більшого розширення потрібне вкрай стабільне інтернет-з'єднання. Камера має 

форму куба з камерами на бічних гранях (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Зовнішній вигляд камери Orah 4i [13] 

Orah здатна транслювати 360° відео без пауз і зупинки протягом 48 годин, 

що набагато більше, ніж будь-яка інша з існуючих камер. Також варто 

відзначити і наявність інтегрованої в корпус технології розсіювання тепла, що 

означає відсутність будь-яких проблем з гучними вентиляторами охолодження, 

які просто не потрібні. 
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Sonicam 

 

Рис. 2.19. Зовнішній вигляд камери Sonicam [13] 

Sonicam – нове ім'я в світі професійних VR-відеокамер. Можливість зйомки 

Sonicam обмежена дозволом 4К, але, як уже згадувалося вище, цього цілком 

достатньо для live-трансляцій. Головна перевага Sonicam – наявність 64-х 

окремих мікрофонів, записуючих 3D-звук з високою точністю, що максимально 

імітує реальність (рис. 2.19). Ніяка інша камера не надає такої пильної уваги 

вуку, як Sonicam, але ж якісний звук є невід'ємною частиною створення 

захоплюючого відео формату VR. 360° відео також можна записувати у форматі 

3D, але на сьогоднішній день дана функція поки абсолютно не затребувана 

ринком. Серед інших функцій можна виділити наявність водостійкого корпусу, 

гіроскопа, акселерометра і датчика GPS. 

Nokia Ozo 

Nokia несподівано здивувала світ VR, оголосивши про випуск своєї першої 

і поки єдиною 360° камери Ozo. Найдорожча камера в цьому списку, Nokia Ozo –

 серйозний продукт, який найімовірніше, буде цікавий тільки кіностудіями 

(рис. 2.20). 
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Рис. 2.20. Зовнішній вигляд камери Nokia Ozo [13] 

Ozo володіє вражаючим набором можливостей: зйомка в 8K зі швидкістю 

30 кадрів в секунду, зшивання відео в реальному часі, інтегрований 

твердотільний накопичувач на 500 ГБ, модуль 4G і можливість знімати в 

форматі RAW, але на ринку багато набагато більш дешевих камер зі схожими 

можливостями. Висока ціна камери зумовлена індивідуальними лінзами високої 

якості, тому відео з роздільною здатністю 8K від Ozo може виглядати краще, ніж 

ті ж самі 8K від іншої камери, хоча в більшості випадків помітити різницю 

просто неможливо [13]. 

2.4.3.   Аксесуари для панорамної зйомки 

Щоб задовольнити підвищений попит на спеціальне обладнання для 

зйомки контенту з ефектом присутності, компанія Manfrotto випустила серію 

пристосувань Manfrotto Virtual Reality для зйомки як сферичного відео, так і 360° 

фотопанорам.  

Устаткування Manfrotto Virtual Reality ділиться на дві групи: професійне і 

компактне. Лінійка продукції поділяється на чотири категорії: 

 опорні бази; 

 телескопічні колони; 

 допоміжні аксесуари; 

 комплекти обладнання. 
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Бази Manfrotto VR досить компактні і не займають багато місця в кадрі. 

Вони бувають алюмінієвими (рис. 2.21) і карбоновими (рис. 2.22). Для стійкості 

ноги баз забезпечені гумовими упорами для рівної підлоги і висувними 

металевими шипами для установки на грунті. Посилання на всі рисунки в 

підрозіділі [15]. 

                

 

 

 

Колони Manfrotto VR виконані з карбону і алюмінію і обладнані 

компактними цинговими зажимами. Вони доступні в трьох розмірах: 

 мала MBOOMCFVR-S з висотою від 33 до 80 см; 

 середня MBOOMCFVR-M з висотою від 62,5 до 200 см; 

 довга MBOOMCFVR-L з висотою від 103,5 до 470 см. 

Також в лінійці є селфі-монопод MPOLEVR для зйомки з рук. 

Телескопічні колони встановлюються на будь-яку базу Manfrotto VR, 

дозволяючи закріпити 360° камеру на необхідній висоті. 

Рис. 2.22. MTCFVR. Велика карбонова база 

з алюмінієвим коннектором. 

Рис. 2.21. Мала поворотна база VR з 

алюмінію з півсферою. 
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Допоміжні аксесуари Manfrotto VR полегшують і прискорюють зйомку 

панорам. Серед аксесуарів – панорамна головка MPANOVR для установки 

фотокамер (рис. 2.23). 

 

Рис. 2.23. Панорамна головка MPANOVR 

Телескопічна колісна база MDOLLYVR дозволяє закріпити будь-яку базу зі 

встановленою телескопічною колоною, що забезпечує зручне пересування всієї 

конструкції з місця на місце на рівній поверхні (рис. 2.24). 

 

Рис. 2.24.  Колісна база MDOLLYVR 
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Аксесуари перехресно сумісні з іншими компонентами системи 

Manfrotto VR. 

Потрібно відзначити модифікацію популярного серед студійних 

фотографів затиску Super Clamp – у версії M035VR компанії Manfrotto змінене 

фіксуюче різьблення для установки без перехідників панорамних камер 

(рис. 2.25). 

 

Рис. 2.25. Затиск Super Clamp M035VR 

Також в асортименті Manfrotto Virtual Reality є алюмінієвий тримач для 

компактних VR-пристроїв типу Ricoh Theta (рис. 2.26). 

 

Рис. 2.26. Компактний тримач MKPROVR 
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Готові комплекти Manfrotto VR дозволяють легко увійти в світ VR і швидко 

приступити до зйомок. У комплект зазвичай входить база, телескопічна колона, 

відповідний кронштейн (або адаптер) для кріплення камери або панорамний 

голова. 

Для професіоналів, що створюють VR-контент, найбільший інтерес 

представляє комплект, що включає велику карбонову колону MBOOMCFVR-L і 

базу MTCFVR (рис. 2.27).  

          

Рис. 2.27. База MTCFVR зі встановленою колоною MBOOMCFVR-L 

Міцна карбонова колона дозволить підняти знімальну техніку на велику 

висоту, а невелика вага колони забезпечить конструкції необхідну стійкість. 

Комплект на основі присоски для плоских поверхонь особливо зручний 

для зйомки 360° відео в русі, коли техніка розміщується на автомобілі, катері і 

подібних об'єктах з гладкою поверхнею (рис. 2.28). 
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Рис. 2.28. Присоска MCUPVR з кульовим з'єднанням 

Ще один зручний, легкий і компактний комплект для VR-зйомки з 

горизонтальної поверхні складається з малої поворотної бази і малої колони 

(рис. 2.29). 

      

Рис. 2.29. MBASEPROVR. Мала поворотна база VR з алюмінію і півсферою. 

Якщо ж скомбінувати малу колону з затискачем Super Clamp M035VR, то 

вийде закріпити знімальний комплект на будь-якої штанзі або трубі і знімати 

панораму з верхньої або бічної точки (рис. 2.30) [15]. 
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Рис. 2.30. Мала колона з затискачем Super Clamp M035VR 

Як бачимо, на ринку представлене надійне і зручне устаткування для 

створення VR-контенту як для професіоналів, так і захоплених любителів. 

Представлені аксесуари для різноманітних задач, які можуть виникати при 

зйомці 360° відео. 

Висновки до розділу 

360° відео стало новим етапом розвитку відео виробництва, що значно 

розширило можливості візуалізації інформації. На відміну від традиційних відео, 

панорамне відео дозволяє показати глядачеві весь навколишній простір, не 

заганяючи його в певні рамки, що може передати звичайна камера. Завдяки 

цьому відео 360° мають ключову відмінність і головну перевагу – ефект 

присутності. Якщо у традиційних відео користувач завжди залишається в ролі 

глядача, то панорамні відео дають змогу відчути себе безпосереднім учасником 

зображуваних подій. Завдяки цьому потенціал використання таких відео майже 

безграничний, особливо в сферах дозвілля, розваг і подорожей. 

360° відео має ряд переваг перед звичайним відео. Воно дає ефект 

занурення у те що відбувається на екрані, є більш інофрмативним та 

захоплюючим. В той же час таке відео більш складне у виготовленні, займає 
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більше місця при зберіганні та потребує спеціалізованих плеєрів для 

відтворення. Тому на даному єтапі розвитку технології не завжди є доцільним 

його використання.  

Велику роль в створені якісного 360° відідграє вибір камери та аксесуарів 

до неї. Вибір камери грунтується на цілі зйомки, доступному бюджеті та 

очікуваних кінцевих характеристиках відео. Доступні на ринку 360° камери 

можна поділити на камери аматорського та професійного рівня. Вони значно 

відрізняються характеристиками і ціною.  

Серед камер аматорського рівня важко виділити певного фаворита, так як 

всі вони мають схожі характеристики і свої певні переваги та недоліки. 

GoPro Fusion та Insta360 ONE X є лідерами на ринку аматорських панорамних 

камер, так як можуть вести зйомку в розширені 5,7К, мають можливість 

приєднання карти пам'яті та хорошу якість склейки, проте і не зовсім зручні 

формати вихідних файлів. Камери аматорського рівня значно дешевші ніж 

професійні, і здатні створювати відео ролики досить хорошої якості для власних 

потреб. 

Розглянувши камери для зйомки професійного відео для VR-пристроїв, 

можна сказати, що кожна з них повністю унікальна. Складно сказати, яка з камер 

краще, оскільки це повністю залежить від цілей зйомки. Можна лише сказати, 

що для зйомки статичного відео, Insta360 Pro – відмінний вибір. Якщо необхідна 

камера для live-трансляцій, оптимальними варіантами будуть Orah 4i або 

Z Cam S1. Всі камери являють собою величезний крок вперед в порівнянні з 

камерами аматорського рівня, тому, незалежно від підсумкового вибору, будь-

який пристрій зможе створювати дійсно якісне 360° відео. 

Популярність 360° контенту продовжить рости бурхливими темпами ще як 

мінімум кілька десятків років. Непримітне спочатку нововведення в області фото і 

відеозйомки стало каталізатором зростання інтересу до технологій віртуальної 

реальності і інтерактивного телебачення. панорамними камерами. 
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РОЗДІЛ 3  

СТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВІДЕО ЕКСКУРСІЇ 

"ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН" 

3.1.   Визначення концепції та написання сценарію відео екскурсії 

Першим кроком до створення відео екскурсії є визначення концепції та 

написання сценарію для відео екскурсії. Перед початком роботи необхідно 

спочатку визначити мету та цілі створення екскурсії. Дана відео екскурсія 

направлена для приваблення абітурієнтів для вступу на факультет а також для 

ознайомлення з інформацією про навчання на факультеті всіх зацікавлених. Вона 

повинна містити основну інформацію про університет та факультет, освітлювати 

діяльність та досягнення факультету, його основні переваги перед конкурентами. 

Цільовою аудиторією екскурсії в більшості є абітурієнти та їх батьки, а також 

студенти та всі охочі познайомитись та отримати інформацію про факультет. 

Далі потрібно визначити формат відео екскурсії. Формат екскурсії 

залежить від мети створення, технологічних можливостей та цільової аудиторії. 

По технологічним можливостям існує два варіанта створення відео: традиційне 

та 360° відео. 360° відео є порівняно новим форматом зі своїми особливостями 

створення та використання. В переважній більшості 360° відео є більш вдалим 

рішенням для створення екскурсії так як дозволяє передати більше простору в 

кадрі, що є важливою особливістю для ознайомлення глядача з закладом. В 

залежності від цільової аудиторії теж може варіюватись формат екскурсії. Для 

молодої аудиторії віком приблизно від 15 до 35 років буде вигідно виділятись 

екскурсія з використанням нових технологій, сучасних форматів та 

дизайнерських рішень. Так, наприклад, це може бути 360° відео з підтримкою 

шлемів віртуальної реальності, відео екскурсії доповнені інфографікою з 

насиченими кольорами та цікавими постановками кадру та монтажу. Для більш 

старшої вікової групи такі екскурсії можуть здатись занадто складними в освоєні 

та розумінні. Тому для них краще створювати більш традиційні екскурсії в 
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форматі звичайного відео, з показом видатних місць та закадровим голосом, що 

коротко та інформативно подасть всю необхідну інформацію або як 

альтернатива відео екскурсія з ведучим. Зведемо цю інформацію в порівняльну 

таблицю 3.1 для вибору оптимального формату відео екскурсії. 

Таблиця 3.1 

Види відео екскурсій 

 Традиційне відео 360° відео 

Відео екскурсія по 

видатним місцям 

Проводиться зйомка значимих 

місць університету, закадровий 

голос подає глядачу необхідну 

супровідну інформацію. 

Популярний та традиційний спосіб 

представлення закладу, проте через 

відсутність в кадрі ведучого або при 

представлені статичних пейзажів чи 

будівель відсутня динаміка в кадрі 

та мала оригінальність екскурсії. 

Так само подаються визначні 

місця закладу проте через 

особливість формату 

підвищується динамічність 

відео. Проте виникає 

проблема визначення 

активної зони відео так як 

при відсутності ведучого 

важко сконцентрувати на 

чомусь увагу.  

Відео екскурсія по 

видатним місцям з 

ведучим 

Схожий формат відео на вище 

описаний, проте всю інформацію 

подає ведучий у кадрі. Теж 

популярний формат відео екскурсії, 

наявність ведучого в кадрі додає 

динаміки та встановлює візуальний 

контакт з аудиторією. Проте через 

обмеженість кута огляду 

традиційного відео ведучий може 

частково перекривати або відволікати 

увагу від демонстрованих 

екскурсійних місць. 

Зберігає в собі переваги 

традиційного відео та через 

особливість формату дає 

більший кут огляду глядачу. 

Тому простіше уникнути 

проблеми перекривання 

ведучим значимих об’єктів. 

Але в 360° відео частково 

зникає візуальний контакт 

так як ведучий не завжди 

знаходиться в кадрі. 
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Закінчення табл. 3.1 

 Традиційне відео 360° відео 

Відео-блог екскурсія Можна віднести до підвиду відео 

екскурсії з ведучим, так як 

екскурсію проводить коментатор, з 

тією відмінністю, що сам 

коментатор і веде зйомку. 

Популярний на сьогодні формат 

серед молодої аудиторії, більш 

неформальний, добре підходить 

для розміщення в соціальні мережі 

та на відео ресурси. Проте не 

підходить для розміщення на 

офіційних сторінках та виставках, 

зазвичай має середню або низьку 

якість зйомки через зйомку "з 

рук".  

Набираючий популярності 

формат, який добре відходить 

і для 360° відео. Досить 

динамічний формат відео, 

який зазвичай знімається в 

русі і в комбінації з 

панорамним оглядом дає 

глядачу можливість повністю 

зануритись в екскурсію і 

відчути себе на місці 

ведучого. Проте залишається 

досить неформальним відео і 

переймає недоліки 

традиційного відео. 

Відео інфографіка Не дуже популярний вид відео 

екскурсії, який опирається на 

екскурсію по визначним місцям, 

проте доповнює її написами, 

статистикою, рисунками, 

графіками. Досить важкий у 

виготовлені формат, так як 

необхідно уміти подати великий 

обсяг інформації в лаконічній 

інфографіці, яка вдало доповнить 

відео ряд. Може також 

доповнюватись закадровим 

голосом або просто фоновою 

музикою. 

Формат 360° відео практично 

не підходить для інфографіки. 

Адже необхідно продумати 

аби глядач по ходу відео не 

відволікався та встигав 

переглянути подану 

інформацію. Можливість 360° 

перегляду буде ж навпаки 

сприяти тому що глядач 

пропустить велику кількість 

важливої інформації 

намагаючись розглянути все 

по сторонам та пропустивши 

важливе. 
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Проаналізувавши надані в таблиці дані порівняємо їх з цільовою 

аудиторією та метою створення відео екскурсії ФМВ. Метою створення є 

представлення факультету та його переваг для розміщення на сайті факультету 

та на відео ресурсах або демонструвати на конференціях, виступах. Опираючись 

на це підходять всі формати окрім відео блогу, так як його недоцільно 

використовувати на офіційних заходах та на сайті факультету.  

З точки зору аудиторії на 50 – 60 % воно орієнтоване на молоду 

аудиторію – школярі, абітурієнти, студенти. А решта – старші глядачі: батьки 

вступників, викладачі, діячі науки з різних навчальних закладів. Тому доцільно 

обрати відео екскурсію з ведучим як досить традиційну і популярну, проте в 

форматі 360° відео, що дозволить їй виділитись серед інших відео, так як даний 

формат ще не здобув широкої популярності в Україні і лише починає 

розвиватись. Також таке відео є можливість переглядати в шоломах віртуальної 

реальності що теж може стати перевагою відео в майбутньому. Відео екскурсія з 

ведучим дозволить показати всі необхідні місця, розповідь ведучого додасть 

динаміки та емоційності відео, а обраний 360° формат дасть можливість 

оглянути всю панораму локації. 

Для створення якісного продукту необхідно проаналізувати представлені 

на ринку відео екскурсії університетів світу та України різних форматів. 

Опираючись на них можна проаналізувати наявні екскурсії, загальні тенденції їх 

розвитку та зробити висновки про правильність чи хибність обраного формату 

для створення відео екскурсії. 

Розглянуто рекламну відео екскурсія в форматі 360° університету Грінвіча, 

Лондон (рис. 3.1). В даній екскурсії присутній ведучий, який тримає камеру 360° 

та веде зйомку. Паралельно ведучий розповідає про університет. Такий формат 

екскурсії є новим та привабливим для глядачів. Зйомка в русі сприяє динаміці, а 

ведучий надає всю необхідну інформацію. З мінусів даної екскурсії можна 

виділити не дуже якісну зйомку, так як зйомка "з рук" дає не рівну картинку, 

часту тряску камери.  
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Рис. 3.1. Кадр з відео екскурсії [16] 

Наступною розглянуто екскурсію університету Чикаго, США (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Кадр з відео екскурсії по Чикогському університету [17] 

В екскурсії було показано екстер'єр університету та додано невеликий опис 

від імені ведучої про університет. Дане відео більшу частину часу показує 

вигляди університету, проводячи екскурсію для глядача. Таким форматом 

представлення інформації зручно знайомити з університетом, проте він мало 

інформативний. 

Наступною екскурсією буде екскурсія по МГТУ ім. Баумана, Москва 

(рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Кадр з відео екскурсії по МГТУ [18] 

Дана відео екскурсія створена в форматі відео, без технології 360°. В ній 

відсутній закадровий голос, є лише фонова музика. Відео складається з нарізки 

кадрів та накладеної поверх графіки. Таке відео є досить інформативне та 

візуально привабливе. З недоліків можна виділити малу унікальність відео та 

обмеженість надаваної інформації. 

Далі було розглянуто відео екскурсії по університетам України. Більшість 

таких екскурсій виконано як екскурсії в традиційному форматі, з закадровим 

голосом або фоновою музикою. Як приклад розглянуто екскурсію по Механіко-

Машинобудівному Інституту КПІ (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Кадр з відео екскурсії Факультету ММІ, КПІ [19] 
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В даній екскурсії показано основні місця та особливості факультету, 

частини робочого процесу та аудиторій. Екскурсія створена в форматі 

традиційного відео. У відео відсутній закадровий голос, наявна фонова музика. 

Така екскурсія надає багато візуальної інформації, проте є зовсім не 

інформативною для абітурієнтів. Відсутність будь якої текстової складової 

значно зменшує змістове наповнення екскурсії.  

Проаналізувавши наявні в мережі приклади відео екскурсій можна зробити 

висновок, що одними з найпопулярніших варіантів є відео екскурсія по 

визначним місцям з ведучим або ж без нього. Переважна більшість 

представлених відео в форматі традиційних відео, лише близько 10 % екскурсій 

виконані в форматі 360° відео і зазвичай представляють собою відео блоги. В 

українському сегменті таких відео ще менше. Тому вибір формату 360° відео та 

наявність в кадрі ведучого є актуальним на даний час та може захопити увагу 

глядача.  

Після вибору концепції та формату відео необхідно розробити сценарій та 

обрати ключові місця для зйомки.  

Розпочати відео екскурсію необхідно з представлення головного корпусу 

університету. Саме він буде логічно виглядати на початку відео для привітання 

глядача. Далі потрібно показати популярне та візуально привабливе місце 

університету. Таким обрано площу перед приймальною комісією. Саме там 

знаходиться літак, що приваблює увагу і відразу показує абітурієнтам місце 

знаходження приймальної комісії. Показавши основні місця університету можна 

переходити до показу ФМВ. Після приймальної комісії показано екстер'єр 

сьомого корпусу, та на його фоні розказано основну інформацію про факультет. 

Для підкреслення особливостей та автентичності факультету наступною 

локацією стала зала для конференцій з міжнародними гостями. Саме там 

доцільніше всього розповісти про міжнародні діяльність факультету. Далі 

представлений актовий зал, в якому буде розповідатись про наукову діяльність 

та мультимедійна аудиторія в якій продемонструють навчальний процес. 
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Заключною локацією стане хол сьомого корпусу, в якому ведуча буде прощатись 

з глядачем. Після вибору ключових місць для зйомки необхідно скласти сценарій 

та написати текст, який буде озвучувати ведуча на відео. Текст повинен бути 

досить коротким аби не розтягувати тривалість відео і не втомити глядача і при 

цьому досить цікавим та інформативним, аби за декілька хвилин відео надати 

максимум корисної інформації. Текст представлений в таблиці 3.2.  

Таблиця 3.2 

Сценарій зйомки екскурсії 

Локація Текст 

НАУ – 1 корпус Вітаю Вас в національному авіаційному університеті. 

Зараз ми знаходимось біля центрального корпусу 

нашого закладу. Тут знаходиться ректорат та всі 

адміністративні служби університету. Також тут 

знаходиться головна зала, в якій проходять усі 

урочисті церемонії. А зараз прошу вас переміститись 

до приймальної комісії.  

Приймальна комісія та літак Праворуч від приймальної комісії ви можете 

спостерігати літак Антонов 26 – це основний експонат 

нашого університету. В приймальній комісії 

абітурієнти здають свої документи об обрати 

майбутню професію. Також тут проходять день 

відкритих дверей та флешмоби.  

Перед сьомим корпусом  Факультет МВ НАУ це один із найпотужніших 

навчальних закладів де студенти можуть отримати 

якісну освіту, яка в майбутньому допоможе їм якісно 

реалізуватись не тільки в Україні, а й за кордоном. 

Також важливо що усі охочі мають можливість 

опанувати окрім обов'язкової англійської мови ще 

другу іноземну мову на вибір. Кафедра іноземних мов 

пропонує такі мови для вивчення: французьку, 

німецьку, італійську, японську та інші.   
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Закінчення табл. 3.2 

Локація Текст 

Аудиторія для конференцій Наші студенти мають змогу навчатись в зарубіжних 

університетах партнерах і як результат отримати 

подвійний диплом, що значно збільшує їх 

можливість отримати омріяну роботу не тільки в 

Україні, а й за кордоном. Керівництво факультету 

веде активну роботу зі збільшення договорів з 

закордонними партнерами про співпрацю. 

Актовий зал Лекції та заняття проводять досвідченні професори 

та доценти, які є визнаними фахівцями як у науковій 

сфері так і в практичній діяльності. На факультеті 

постійно проводяться майстре класи с відомими 

практиками, державними та політичними діячами, 

дипломатами, журналістами, директорами 

туристичних агенцій та PR компаній. 

Мультимедійна аудиторія Практичні заняття проходять в аудиторіях, які 

забезпечені усім необхідним технічним 

обладнанням: комп'ютерами, смарт дошками, 

відеокамерами та мультимедійними проекторами.   

Хол на першому поверсі Якщо Ви бажаєте отримати цікаву, сучасну 

професію ми будемо раді Вам у цьому допомогти. 

Чекаємо на Вас та бажаємо Вам невичерпної жаги до 

пізнання нового та йти вперед впевненим кроком до 

реалізації своїх мрій.  

3.2.   Зйомка місць відповідно до сценарію. 

Для зйомки використано камеру Samsung Gear 360, телефон з підтримкою 

ПЗ для камери та штатив з вбудованим налаштуванням рівня. Для зйомки 

встановлено програму Gear 360 на телефон. Увімкнено камеру та по блютузу 

встановлено з'єднання між телефоном та камерою. Тепер зйомкою та 

налаштуваннями можна керувати зі смартфона (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Підключення камери до телефону 

В параметрах налаштування можливо налаштувати основні функції роботи 

з камерою, дізнатись інформацію про карту пам'яті, акумулятор. В 

налаштуваннях камери необхідно встановити найбільш можливе розширення 

для зйомки та встановити світлочутливість ISO для зйомки на вулиці 600 та для 

зйомки в приміщені 1600 (рис. 3.6). 

      

Рис. 3.6. Налаштування камери для зйомки 
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Перед проведенням зйомки можна налаштувати режим відображення на 

екрані смартфона відео, що знімається. Можливо налаштувати 5 режимів 

відображення при зйомці: вид 360°, круговий, розтягнутий, подвійний, 

панорамний. При зйомці зручніше всього використовувати розтягнутий вигляд 

щоб зрозуміти як буде виглядати кінцеве відео та панорамний вигляд для 

вирівнювання камери та розуміння загальної композиції кадру (рис. 3.7). 

   

  

Рис. 3.7. Режими відображення відео при зйомці 
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Всі відзняті відео зберігаються на карті пам'яті в камері. Їх можна 

переглянути з телефону, так як телефон автоматично зшиває їх для відтворення 

на екрані (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Перегляд галереї відзнятого матеріалу 

Камера дає можливість налаштувати панорамну зйомку на два об'єктива 

для створення відео в 360°. Також можливо знімати лише на передній чи задній 

об'єктив (рис 3.9). 

 

Рис. 3.9. Вибір об'єктива для зйомки 

Зйомка відео екскурсії проводилась в сонячний день в першій половині 

дня до обіду, щоб запобігти сильним прямим сонячним променям, що створять 

різкі переходи світла і тіні на будівлях та обличчі ведучої. Так як зйомка 
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проводиться на камеру 360°, це унеможливлює використання додаткових 

освітлювальних пристроїв чи відбивачів, адже їх неможливо заховати поза 

межами кадру.  

Спочатку проведено зйомки біля 1 корпусу (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10. Ескіз зйомки біля 1 корпусу 

Кадр побудовано симетрично, в центрі розміщується 1 корпус, на його 

фоні стоїть ведуча. Відстань від камери до ведучої 1,5 м. Ця відстань є 

оптимальною для того щоб ведучу було добре видно і при цьому щоб не 

відбувалось спотворення близько розташованих до камері об'єктів. 

Отриманий кадр відображений на рисунку 3.11. 

 

Рис. 3.11. Скрінщот з кадру біля 1 корпусу 
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Наступною локацією стала зйомка біля приймальної комісії. В цих кадрах 

основна увага зосереджена на приймальній комісії на фоні якої стоїть ведуча 

трохи збоку або не закривати огляд важливих об'єктів. Камера розміщена так або 

в основний об'єктив потрапили також 8 корпус та літак, а лінія горизонту 

проходить на рівні голови ведучої (рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12. Ескіз зйомки біля приймальної комісії 

Отриманий кадр згідно ескізу відображений на рисунку 3.13. 

 

Рис. 3.13. Скріпншот з кадру біля приймальної комісії 
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Знімаючи сцену біля 7 корпусу ведуча була розміщена напроти самої 

будівлі. Через це довелося обрати освітлення лише з однієї сторони для 

акцентування уваги на задньому плані (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Ескіз зйомки 7 корпусу 

Кадр з отриманого відео зображено на рисунку 3.15. 

 

Рис. 3.15. Скріншот кадру з відео біля 7 корпусу 
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Всередині факультету зйомка проводилась в аудиторії для конференцій. 

Там ведуча була розміщена біля прапорів (рис. 3.16). Камера стояла трохи далі 

на столі і зйомка проводилась з середини стола. 

 

Рис. 3.16. Ескіз зйомки в аудиторії для конференції 

Отриманий результат зйомки відображено на рисунку 3.17. 

 

Рис. 3.17. Скріншот з відео в аудиторії для конференції 
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Наступною проводилась зйомка в актовій залі. Там кадр побудовано 

симетрично так як цьому сприяв і інтер'єр залу (рис. 3.18).  

 

Рис. 3.18. Ескіз зйомки в актовій залі 

Кадр з отриманого відео надано на рисунку 3.19. 

 

Рис. 3.19. Кадр зі зйомки в актовій залі 
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Наступною була зйомка в комп'ютерному класі. Там ведуча стоїть біля 

дошки та комп'ютерів, трохи зміщена вправо від центральної лінії кадру, щоб 

компенсувати пустий простір справа в порівняні з заповненим зліва (рис. 3.20).  

 

Рис. 3.20. Ескіз зйомки в комп'ютерній аудиторії 

Отриманий з ескізу кадр показаний на рисунку 3.21. 

 

Рис. 3.21. Кадр з відео в комп'ютерному класі 
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Фінальне відео зняте в холі ФМВ. Там ведуча стоїть трохи зміщено вліво 

від центру кадру, для того аби не закривати логотип факультету. Вікна по дві 

сторони від ведучої створюють рівномірне освітлення кадру (рис. 3.22).  

 

Рис. 3.22. Ескіз зйомки в холі ФМВ 

Отриманий результат зйомки наведено на рисунку 3.23. 

 

Рис. 3.23. Кадр з відео в холі ФМВ 

Зняті відео були передані для подальшої обробки та монтажу.  
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Висновки до розділу  

В даному розділі реалізовано підготовку та зйомку матеріалів відео 

екскурсію по факультету Міжнародних відносин НАУ. На основі проведеного 

аналізу теоритичної частини роботи, в якому розкрито особливості технології 

360° відео та наявна на ринку апаратура для його зйомки, обрано камеру та 

штатив для роботи.  

Перед початком зйомки проведено аналіз наявних на ринку відео 

екскурсій. В ході аналізу виявлено, що більшість екскірсій виконані в форматі 

традиційного відео, зазвичай проводяться з ведучим, трохи рідше складаються з 

нарізки відеокадрів під фонову музику.  

Першим кроком створення відео екскурсії є визначення концепції та 

написання сценарію до відео. На даний час існують чотири види відео екскурсій: 

екскурсія по видатним місцям з ведучим, екскурсія по видатним місцям без 

ведучого, відео блог та відео інфографіка. В порівняльній таблиці описано їх 

особливості використання та зйомки а також можливості створення та 

відмінності цих видів в форматі панорамного відео.  

Визначено мету і цільову аудиторію створюваної екскурсії, що і є 

визначальним фактором при продумуванні концепції. Метою даного відео є 

надання інформації абітурінтам та всім охочим та привернення їх уваги до 

факулльтету.  

Цільовою аудиторією екскурсії є абітурієнти, студенти, батьки, викладачі 

та наукові сповробітники інших університетів. Згіно з цим обрано формат 360° 

відео, так як воно краще привертає увагу наж традиційне відео, є більш 

інформативним та вражаючим.  

Відео екскрусія відноситься до виду екскурсій по визначним місцям з 

ведучим, саме такий вид є одним з найбільш інформативним, краще встановлює 

контакт з глядачем і гарно поєднується з форматом 360° відео. Після цього 

створено сценарій та промоу для ведучої. 
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Обрано 7 місць для проведення зйомки. 2 місця пов'язані з університетом, 

де розповідається загальна інформація про ВНЗ, та 5 місця в сьомому корпусі в 

найбільш значимих місцях. Відповідно до місця зйомки озвучується текст, що 

розкриває можливості, перспективи, наукову, освітню та навчальну діяльність 

факультету. До кожного місця зйомки створено індивідуальний ескіз, в якому 

відображено лінії горизонту та симетрії, напрямок світла та ключові об'єкти в 

кадрі.  

Зйомки проводились відповідно до сценарію. Необхідними умовами для 

зйомки є сонячний день та перша половина дня. Саме тоді можна отримати 

оптимальне освітлення, яке буде досить м'яким і зменшить різкість тіней на 

об'єктах та на обличі ведучої. І в той же час буде досить яскравим, що дасть 

теплі тони та задасть оптимістичний настрій відео екскурсії. Це є дуже важливим 

аспектом зйомки, так як особливість технології 360° відео виключає моливість 

вплинути на освітлення сцени за допомогою сторонніх аксесуарів.  

Більшість кадрів побудовано симетрично, виключенням є кадри в яких 

така побудова обмежувала огляд важливих місць чи будівель. Лінія горизонту 

зазвичай проходить приблизно на рівні голови. Освітлення природнє керувати 

ним в такому форматі майже неможливо.  
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ВИСНОВКИ 

Віртуальна екскурсія є "одним з найцікавіших способів надання 

інформації, що створю є повну ілюзію присутності в просторі" і "відрізняється 

від реальної екскурсії віртуальним відображенням реально існуючих об'єктів". 

Створюється ілюзія присутствия в спотвореному просторі, так як реальний 

трехмірний простір замінюється двомірним або відображается в формі сфери, 

циліндра і т.п. Найбільш точне визначення пропонує С. Шляхтвань. За її 

словами, "віртуальний тур – це комбінація панорамних фотографій (сферичних 

або цилиндричних), при цьому перехід від однієї панорами до іншої 

здійснюється через активні зони (їх називають точками прив'язки або точками 

переходу), що розміщуються безпосередньо на зображеннях, а також з 

урахуванням плану туру" [19].  

Віртуальні тури з'явились наприкінці 20 століття, та використовувались 

спочатку в музейній діяльності. Зараз же віртуальні тури затребувані в сферах 

туризму, розваг, культутрної діяльності. Основою віртуального туру є панорама. 

Панорами – це фотографіїї з широким кутом огляду, який може сягати до 360°. 

Для отримання високоякісних панорам з мінімальними спотвореннями, що 

фотографу необхідний не тільки професійний фотоапарат, але і штатив, 

оснащений рівнями і шкалою поворотника, які регулюють вирівнювання 

фотокамери в просторі і кут її кругового повороту. Процес створення 

віртуального туру містить шість етапів: пошук ідеї, фотозйомка (відеозйомка) 

об'єкта, обробка отриманих зображень, складання віртуального туру, створення 

плану і навігації та просування товару на ринок.  

Віртуальні тури мають ряд переваг: доступність – огляд визначних 

пам'яток без великих матеріальних і часових витрат, а також можливість 

багаторазового перегляду, створення потрібного емоційного фону завдяки 

яскравій графіці і сучасним ефектам, висока щільність контакту (нерідко 
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екскурсія проходить для одного учасника) і мінімум відволікаючих чинників, 

комфортні для глядача темп і черговість [4]. 

Одним із видів віртуальних екскурсій є 360° відео екскурсія. Сама 

технологія 360° відео є досить новою в порівняні з її традиційним аналогом. 

Проте вона вже завоювала певну популярність на ринку відео виробництва. 

Основна перевага 360° відео – ефект занурення в те, що відбувається на екрані. 

Саме з появою даної технології глядач зі стороннього спостерігача 

перетворюється на учасника події.  

Дана технологія дає можливість оглянути весь простір навколо камери. 

Такі відео можна переглядати як на комп'ютері за допомогою спеціальних 

програмних засобів та мишки так і на телефоні, відео можна повертати при 

повороті самого телефона за допомогою вбудовано в нього акселерометра. Та 

найбільший ефект занурення при перегляді такого відео в шоломі або окулярах 

віртуальної реальності.  

Етапи виробництва 360° відео не відрізняються від створення звичайного 

відео, проте мають свої особливості. При зйомці необхідно враховувати, що 

камера захоплює весь простір навколо себе. При зйомці декількома камерами, 

необхідно, або всі вони мали однакові налаштування. Зняті відео проходять 

синхронізацію та зшивання, додаються метадані для завантаження і відтворення 

таких роликів на інтернет ресурсах. 

На ринку представлений досить широкий вибір камер для 360° відео 

зйомки. Камери можна поділити на сегмент для аматорської зйомки та для 

професійної зйомки. Вони мають досить значну відмінність в ціні та якості 

кінцевого продукту. Всі камери аматорського рівня мають схожі характеристики 

і свої певні переваги та недоліки. GoPro Fusion та Insta360 ONE X  є лідерами на 

ринку аматорських панорамних камер, так як можуть вести зйомку в розширені 

5,7К, мають можливість приєднання карти пам'яті та хорошу якість склейки  

Серед камер професійного рівня всі є досить унікальним та спеціалізованими під 

певні потреби. Для зйомки статичного відео, Insta360 Pro – відмінний вибір. 
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Якщо необхідна камера для live-трансляцій, оптимальними варіантами будуть 

Orah 4i або Z Cam S1. 

На основі отриманих навичок та знань після аналізу проблеми, проведено 

розробку концепції та сценарію для відео ексурсії ФМВ. Для цього 

проаналізовано відео екскурсії інших університетів та їх факультетів, для 

визначення попиту на ринці та аналізу вдалих та провальних рішень при зйомці 

екскурсії. Після аналізу визначено, що 360° відео є ще мало поширеними, проте 

досиьть затребуваними. Також найбільш популярним та інформативним є 

формат відео екскурсії з ведучим, що сприяє кращому запам'ятовуваню поданої 

інформації. 

Для остаточного вибору концепції та формату профедено аналіз цільової 

аудиторії та мети створення екскурсії. Цільовою аудиторією екскурсії є в 

більшості молода аудиторія: абітурієнти та студети. Також відео призначене для 

батьків, викладачів. Метою ж екскурсії є приваблення уваги абітурієнтів до 

факультету та надання загальної інформації студентам, викладачам, науковцям 

та всім бажаючим. Тому виходячи з цього оптимальним форматом для 

приверення уваги, особливо молодої аудиторії, є 360° відео. Воно завдяки ефекту 

занурення краще запам'ятається та справить більше враження. А наявність 

ведучої в кадрі сприятиме встановленю контакту з глядачем. 

Для зйомки обрано 7 ключових місць: 2 університетські та 5 по'язані з 

факультетом. Також написано текст, про основні особливості та переваги 

факультету та його діяльність. Зйомка проведена відповідно до сценарію. Для 

кращого освітлення в кадрі обрано сонячний день та першу половину дня. Саме 

тоді можна отримати більш мяке світло та тіні. Акцент в каожному кадрі 

розставлено на ключових об'єктах та будівлях. Отримані відео передано на 

подальшу обробка та монтаж. Вихідні кадри без склейки наведено в Додатку А. 
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ДОДАТОК А 

Вихідні кадри без проведення склейки 

 

Рис. А1.1. Зйомка біля 1 корпусу 

 

Рис. А1.2. Зйомка біля приймальної комісії 
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Продовження дод. А 

 

Рис. А1.3. Зйомка біля 7-го корпусу 

 

Рис. А1.4. Зйомка в аудиторії для конференцій 
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Продовження дод. А 

 

Рис. А1.5. Зйомка в актовій залі 

 

Рис. А1.6. Зйомка в комп'ютерному класі 
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Закінчення дод. А 

 

Рис. А1.7. Зйомка в холі сьомого корпусу 

 


