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Передмова
Роль
молюсків
у
загальному
контексті
біорізноманіття ще не оцінено повною мірою. Світ
цих безмовних і сповільнених істот прихований і
відсторонений від метушні інших членів тваринного
царства. Тому варто мати під рукою належний
путівник, аби не заблукати серед його таємниць.
Лабораторія малакології Державного природознавчого
музею НАН України виконав оригінальну розробку,
яку можна вважати прикладом успішної інтеграції
різних напрямків музейної діяльності: наукової,
науково-фондової,
освітньої
та
експозиційної.
Вона наочно демонструє можливості віртуального
експонування фондових матеріалів (особливо зразків,
мало придатних для класичної музейної експозиції),
максимальної візуалізації природничих знань шляхом
поєднання наукового доробку музейних спеціалістів,
історично і науково цінних фондових колекцій та
сучасних комп’ютерних технологій.
Серед
інших Інтернет-проектів зоологічної
тематики дану Просвітницьку Інтернет-програму
"Молюски" вирізняє чітка музейна спрямованість,
адже від самого початку свого створення вона була
призначена не лише для популяризації малакологічних
знань,
але
й
для
демонстрації
матеріалів
малакологічного фонду нашої академічної установи.
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У ширшому аспекті програма годиться для пошуку
та апробації нових форм експозиційної та освітньої
роботи. Саме тому досвід її розробників може бути
корисним для працівників інших музейних установ.
Цілком зрозуміло, що розроблений підхід придатний
не лише для музеїв природничого профілю, а й для
будь-яких інших музейних зібрань.

Відповідальний редактор
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1. З агальні положення щодо створення
та функціонування Просвітницької
інтернет-програми "Молюски"
Просвітницька інтернет-програма "Молюски"
розроблена
та
проводиться
співробітниками
неструктурної лабораторії малакології Державного
природознавчого музею НАН України (м. Львів). Її
пілотний варіант був запущений 8 травня 2012 р. на
офіційному веб-порталі музею (http://www.museum.
lviv.net). З 17 червня 2012 р. програма переведена на
окреме доменне ім’я (http://www.pip-mollusca.org),
яке, по-перше, є співзвучним з назвою програми,
по-друге, містить у своєму складі латинську назву
типа молюски – Mollusca. Крім вирішення деяких
суто технічних проблем, перехід на окреме доменне
ім’я сприяв подальшій SEO-оптимізації інтернетпрограми.
Загальний зміст, форма і призначення інтернетпрограми розглядалися на засіданні Вченої ради
Державного природознавчого музею НАН України в
липні 2012 р.

1.1. Передумови створення програми
Головною
передумовою
створення
Просвітницької інтернет-програми "Молюски" стала
необхідність розробки нових форм експозиційної
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діяльності, здатних вирішити дві суттєві проблеми,
які постають перед будь-яким великим музеєм,
особливо музеєм природничого профілю. Першою
з цих проблем є існування суттєвої диспропорції
між об’ємом фондових зібрань і можливостями
експозиційного використання накопичених у
них матеріалів. Ситуацію не може кардинально
покращити ані періодичне оновлення постійно
діючих експозицій, ані проведення тимчасових
тематичних виставок у стінах музею, ані пошук
додаткових експозиційних площ поза його межами.
Другою важливою проблемою є те, що далеко не
всі музейні предмети можуть бути безпосередньо
представлені на експозиції. Це може бути
обумовлено їх станом, необхідністю зберігання в
особливих
умовах тощо. Для музеїв природничого
профілю на заваді часто стають дрібні розміри
багатьох зібраних у них предметів, їх невисока
атракційність
для
пересічного
відвідувача.
Зокрема, серед наземних і прісноводних молюсків,
представлених на заході України, переважають
дрібні види, характерні особливості яких можна
побачити лише із застосуванням спеціальної оптики.
Аналогічна ситуація спостерігається в інших групах
безхребетних тварин.
Таким чином, велика частина природничих
колекцій залишається досяжною лише для дуже
5
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обмеженого кола спеціалістів, які або працюють
у відповідних музейних установах, або мають
фінансову можливість відвідати ці установи
з метою опрацювання певних систематичних
груп. Видані каталоги окремих колекцій, хоча й
містять великий обсяг наукової інформації, часто
обмежуються інформацією вербальною (описовою).
Залучення ж до таких видань якісних кольорових
фотографій хоча б деяких найцікавіших зразків
призводить до їх суттєвого подорожчання. Крім
того, каталоги музейних природничих колекцій є
досить специфічним різновидом науково-довідкової
літератури, не розрахованим на широке коло
користувачів.
Цей недолік повністю усуває розміщення
цифрових фотографій фондових матеріалів у онлайнсередовищі, із застосуванням певних методів для їх
захисту (див. розділ 1.8) Проте подібне розміщення,
як й формування постійних і тимчасових експозицій,
повинно бути логічним і систематизованим,
об’єднаним певною стрижневою ідеєю. Такою ідеєю
може стати популяризація знань у певній галузі
природничих наук. А вдалою формою для досягнення
цієї мети є створення окремих просвітницьких
інтернет-програм, вести які мають провідні фахівці у
відповідних галузях. Як приклад подібної програми,
працівниками неструктурної лабораторії малакології
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Державного природознавчого музею НАН України
була розроблена Просвітницька інтернет-програма
"Молюски", що розпочала свою роботу 8 травня 2012
р.
Молюски є зручною групою для апробації нових
форм експозиційної та освітньої (популяризаторської)
музейної діяльності, втілених у загальну оболонку
інтернет-програми. Не зважаючи на значну видову
різноманітність, наявність у більшості видів досить
привабливих черепашок, які здавна слугували
об’єктами колекціонування, вони залишаються
порівняно мало відомими широким верствам
населення. Особливо це стосується вітчизняних
видів наземних і прісноводних молюсків. Навіть
любителі живої природи або професійні зоологи
надають перевагу таким групам тварин, як
ссавці, птахи, а серед безхребетних – комахи. В
Україні та, загалом, на теренах колишнього СРСР
ситуація значно ускладнюється майже цілковитою
відсутністю доступної та водночас достовірної
науково-популярної,
методичної,
навчальної
літератури. При викладанні зоології у школі та
навіть у вищих навчальних закладах головну увагу
традиційно приділяють морським видам молюсків,
й навіть серед них – видам, не розповсюдженим на
території України. Серед наземних молюсків навіть
у підручниках для вищих навчальних закладів часто
7

Просвітницька інтернет-програма "Молюски"
згадують лише виноградних слимаків і слизняків,
хоча лише на території України відомо зараз близько
200 видів наземних молюсків. Серед них – види, які
потребують охорони на загальнодержавному рівні
або в окремих регіонах, деякі небезпечні шкідники
сільськогосподарських культур (зокрема, іспанський
слизняк Arion lusitanicus, який нещодавно з’явився
на території Львівської області).
"Внутрішніми"
передумовами
створення
Просвітницької
інтернет-програми
"Молюски"
стала наявність досвідчених музейних спеціалістів,
вже тривалий час вивчаючих фауну, екологію
та антропогенні зміни наземної та прісноводної
малакофауни західного та інших регіонів України, та
науково опрацьованих матеріалів малакологічного
фонду Державного природознавчого музею НАН
України – однієї з найстаріших і найбагатших
конхологічних
колекцій
на території України.
Зібрані в ній матеріали охоплюють часовий період
від другої половини ХІХ до початку ХХІ ст. і мають
значну наукову цінність. З найстарішими фондовими
матеріалами (передусім з колекцією наземних і
прісноводних молюсків Галичини Й. Бонковського)
встигли попрацювати різні покоління дослідників.
Матеріали малакологічного фонду дозволяють
повноцінно продемонструвати не лише видову
різноманітність наземних, прісноводних і (частково)
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морських молюсків України, але й різні форми
внутрішньовидової
конхологічної
мінливості.
Останнє є дуже важливим для молюсків, форма,
розміри, забарвлення, скульптура черепашок яких
може суттєво змінюватися не лише в межах однієї
популяції або колонії, але й в онтогенезі.
Інтернет-проекти,
подібні
до
розробленої
Просвітницької
інтернет-програми
"Молюски",
можуть
органічно
доповнювати
інформацію,
представлену у традиційних для природничих
музеїв формах постійної експозиції, тимчасових
тематичних виставок, науково-популярних лекцій,
інформаційних буклетів тощо. У доступній для різних
груп населення формі вони можуть знайомити з
різними групами тваринного і рослинного світу,
одночасно формуючи основи екологічної свідомості.
Такі інтернет-проекти є особливо актуальними для
тих груп організмів, які лише дуже поверхнево
відображені у вітчизняній навчальній і науковопопулярній літературі.

1.2. Джерельна база програми
Головним
джерелом
наповнення
сайту
графічними матеріалами (цифрові фотографії)
є матеріали основного та науково-допоміжного
фонду (в останньому випадку переважно матеріали,
відібрані
для
потенційного
експозиційного
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використання), які зберігаються в малакологічному
фонді Державного природознавчого музею НАН
України. Фотографії виготовляються у процесі
планової науково-фондової роботи з оцифровки
матеріалів малакологічного фонду, яка проводиться
працівниками неструктурної лабораторії малакології
музею. Загальний масив фотоматеріалів зберігається
на цифрових носіях інформації (диски) у приміщенні
малакологічного фонду. Відбір окремих фотографій
або їх фрагментів для поповнення відповідних
розділів
інтернет-програми
здійснюється
хранителем малакологічного фонду і керівником
неструктурної лабораторії малакології музею.
Другим
джерелом
графічних
матеріалів,
використаних на Просвітницькій інтернет-програмі
"Молюски", є авторські фотографії живих наземних
і прісноводних молюсків, виконані та оброблені
працівниками лабораторії малакології музею.
Відповідна фотобаза цілеспрямовано збирається
працівниками лабораторії, починаючи з 2006 р.
У ній представлені цифрові фотографії молюсків,
виконані безпосередньо у природному середовищі
або у приміщенні.
При виготовленні підписів до фотографій
фондових зразків у розділах анотованої фотогалереї
використовуються суттєво скорочені (переважно
лише
адміністративна
область,
найближчий
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населений пункт, рік або приблизний період збору)
дані з бази даних "Молюски" малакологічного
фонду. Повніші відомості опубліковані в каталозі
малакологічного фонду музею:
Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Наукові
колекції Державного природознавчого музею. Вип.
4. Малакологічний фонд. – Львів, 2012. – 253 с.
Усі текстові матеріали сайту є оригінальними та
належать авторам і розробникам програми. Описи
окремих видів наземних молюсків у відповідному
розділі фотогалереї наводяться за монографічним
виданням:
Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Визначник
наземних молюсків України. – Львів, 2012. – 216 с.

1.3. Головні завдання програми та
шляхи їх реалізації
1) Популяризація малакологічних знань серед
найширших верств населення. Для вирішення
цього завдання важливим є поєднання різних
форм представлення графічної (переважно цифрові
фотографії) та текстової інформації, створення
рубрик або окремих піддоменів, спрямованих на
окремі цільові групи відвідувачів (див. розділ 1.4) або
на відносно широкий спектр потенційної аудиторії.
До останніх можна віднести, наприклад, розділи
анотованої фотогалереї, "дитячі" науково-популярні
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Просвітницька інтернет-програма "Молюски"
розповіді, які користуються популярністю також
серед дорослих відвідувачів інтернет-програми.
2)
Найповніше
відображення
видової
різноманітності та різних форм внутрішньовидової
морфологічної мінливості наземних, прісноводних,
солонуватоводних і морських молюсків України.
Для
вирішення
цього
завдання
ключовими
є три розділи анотованої
фотогалереї на
головному домені інтернет-програми, присвячені
відповідно наземним, прісноводним молюскам
України, молюскам Чорного і Азовського морів.
Внутрішньовидова
конхологічна
мінливість
(внутрішньо- та міжпопуляційна, географічна,
вікова тощо) демонструється на прикладі фондових
матеріалів Державного природознавчого музею НАН
України, а також авторських фотографій живих
молюсків. Для видів без розвиненої зовнішньої
черепашки (різні групи слизняків) морфологічна
мінливість (переважно відмінності у забарвленні
молюсків) демонструється виключно на основі
фотографій живих тварин у природному середовищі
або лабораторних умовах. Крім загального вигляду
черепашок, планується також показ окремих
фрагментів їх будови (зубів, скульптури поверхні
тощо), які не лише мають систематичне значення, але й
підлягають внутрішньовидовій мінливості. Необхідні
коментарі в лаконічній формі розміщуються під
12
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відповідними фотографіями, детальніші пояснення
(при необхідності) – в текстових описах відповідних
видів.
Після
досягнення
певного
рівня
репрезентативності відповідних розділів анотованої
фотогалереї
(як
стосовно
загальної
видової
різноманітності певної екологічної групи молюсків на
території України, так й по відношенню до повноти
відображення внутрішньовидової різноманітності
хоча
б
найтиповіших
та
найпоширеніших
представників цих груп) можливе переведення
графічних
і текстових матеріалів у форму
друкованих або електронних науково-популярних
або довідкових видань.
3)
Віртуальне
експонування
матеріалів
малакологічного фонду Державного природознавчого
музею НАН України. Для вирішення цього завдання
ключовими є чотири основні розділи анотованої
фотогалереї
на
головному
домені
інтернетпрограми,
присвячені
відповідно
наземним,
прісноводним, морським молюскам України та
екзотичним видам молюсків, а також рубрика
"Історія формування малакологічного
фонду
Державного природознавчого музею НАН України".
Інтернет-програма
дозволяє
продемонструвати
її відвідувачам (незалежно від їх географічного
перебування, віку, професії тощо) багаті, історично
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та науково цінні матеріали основного фонду, не
призначені для безпосереднього експонування,
а також матеріали експозиційного призначення
в науково-допоміжному фонді, оскільки лише
незначна їх частина може бути показана в реальних
музейних експозиціях.
При накопиченні певного обсягу графічних і
супровідних текстових матеріалів у відповідних
розділах інтернет-програми можливе вибіркове
переведення їх у форму друкованих або електронних
науково-популярних
або
довідкових
видань,
зокрема, ілюстрованих каталогів малакологічної
колекції музею.
4) Максимальна візуалізація малакологічних
знань.
Досягається
широким
використанням
фотографічних матеріалів, різноманітністю форм
їх представлення (фотогалереї, слайдери, тематичні
календарі та навчальні скринсейвери, презентації
для уроків біології тощо).
5) Апробація нових форм музейної діяльності.
Просвітницька інтернет-програма "Молюски" може
виступати своєрідною площадкою для апробації
різних форм і шляхів представлення природничої
інформації в інтернет-просторі та розширення
потенційної аудиторії, що дозволить оцінити їх
дієвість та перспективність подальшої реалізації для
інших груп тваринного або рослинного світу – або
14
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у вигляді окремих інтернет-проектів, або в межах
офіційного сайту музейної установи.
6) Об’єднання різних напрямків планової
роботи лабораторії малакології ДПМ НАНУ. Не
зважаючи на значні наукові
та
музеологічні
доробки, експозиційна, фондова, наукова та освітня
діяльність Державного природознавчого музею НАН
України загалом та його окремих структурних і
неструктурних підрозділів до цього часу відбувалася
досить
відокремлено.
Це
можна
вважати
характерним, загалом, для більшості великих музеїв
природничого профілю, які мають об’ємні фондові
зібрання та достатньо потужні наукові колективи.
Об’єднанню різних напрямків музейної діяльності
можуть сприяти саме різнопланові освітні програми,
якщо вони будуть базуватися на наукових доробках
окремих спеціалістів і результатах наукового
опрацювання фондових матеріалів. Це підтвердив
початковий етап функціонування Просвітницької
інтернет-програми
"Молюски",
який,
крім
перерахованих вище завдань, дозволив донести до
відносно широкої аудиторії також основні результати
наукової та науково-фондової роботи працівників
лабораторії малакології – як у вигляді електронних
версій наукових публікацій, так й шляхом їх
інтерпретації у розділах анотованої фотогалереї,
науково-популярних і методичних розробках.
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1.4. Потенційна аудиторія та
цільові групи
Матеріали Просвітницької інтернет-програми
"Молюски" підбираються таким чином, аби
вони могли зацікавити різні групи потенційних
користувачів: від школярів до науковців. Основними
групами таких потенційних користувачів є:
1) діти шкільного (а в перспективі – й дошкільного)
віку;
2) дорослі користувачі – любителі природи;
3) вчителі початкових класів;
4) вчителі зоології у загальноосвітніх навчальних
закладах;
5) викладачі зоології або зоології безхребетних у
вищих навчальних закладах;
6) студенти біологічних спеціальностей вищих
навчальних закладів (особливо під час проходження
літньої практики по зоології безхребетних);
7) науковці – зоологи широкого профілю;
8)
студенти,
аспіранти,
науковці,
які
спеціалізуються в галузі малакології;
9) працівники природничих музеїв або відділів
природи у краєзнавчих музеях (для коректного
відображення наземної, прісноводної та морської
малакофауни в музейних експозиціях).
Відповідно до цільової аудиторії розроблено
окремі рубрики, розраховані або на широке коло
16
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користувачів (розділи анотованої фотогалереї) або на їх
окремі групи.
Аби розширити коло потенційних користувачів
інтернет-програми, усі матеріали головного домену
продубльовані російською мовою. Це полегшує доступ
до них громадянам Росії, Білорусі та інших країн
колишнього СРСР. Наземна і особливо прісноводна
малакофауна України, Білорусі та Європейської
частини Росії має багато спільного; спільними є й
недоліки відображення вітчизняних видів молюсків
у навчальній, методичній і науково-популярній
літературі.

1.5. Форми зворотнього зв’язку з
користувачами програми
У структурі Просвітницької інтернет-програми
"Молюски" не передбачений безпосередній контакт
відвідувачів і авторів програми на сторінках самої
програми, який міг би відбуватися у формі коментарів,
системи "питання-відповідь" або розміщеного на
сайті програми форуму. Хоча такі форми контакту з
відвідувачами можуть сприяти деякому підвищенню
їх активності на сайті, вони супроводжуються
ризиками, пов’язаними насамперед із безпекою
сайту та його несанкціонованим використанням для
розповсюдження рекламної інформації (спаму).
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Тому для оцінки ефективності роботи інтернетпрограми загалом, її окремих розділів, доцільності
використання
певних
форм
представлення
інформації, вироблення стратегії подальшого розвитку
та оптимізації структури програми використовується
обговорення на спеціалізованих (малакологічних,
зоологічних, біологічних) форумах, у найпопулярніших
соціальних мережах, на яких створено сторінки
Просвітницької інтернет-програми "Молюски", у
безпосередній переписці з відвідувачами програми,
яка відбувається за допомогою електронної пошти
(відповідні адреси вказані на сайті). У грудні 2013
р. було проведено також анкетування вчителів
біології львівських шкіл, яке відбувалося паралельно
з розсилкою науково-популярної брошури "50
найпомітніших молюсків Львова та околиць". Для
анкетування був запропонований паперовий або
електронний варіант анкети.
З 2014 р. інтенсифіковано роботу з інтернетаудиторією в соціальній мережі "ВКонтакте". Крім
вже звиклих повідомлень про поточні зміни на сайті
інтернет-програми, запроваджено також щоденну
публікацію ілюстрованих розповідей про вітчизняних
та екзотичних молюсків. А з 19 травня 2014 р. розпочато
роботу "Літньої школи безкровної малакології" (рис. 1.1,
1.2). Головна мета заходу – навчити охочих, незалежно
від їх віку та освіти, розрізняти у природі хоча б
18
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найбільші та найпомітніші види вітчизняних равликів
та слизняків, а також надати мінімальну інформацію
про них у необтяжливій і красиво проілюстрованій
формі. Початок діяльності "школи", по-перше, був
приурочений до Міжнародного дня музеїв (18 травня),
по-друге, фактично співпав з тим періодом року
(кінець весни – початок літа), коли пересічні люди
починають частіше бувати "на природі" та, відповідно,
частіше зустрічати різних представників вітчизняної
малакофауни.
Опосередковано
оцінити
ефективність
використання тих чи інших форм представлення
інформації
можна
також
за
статистичними
показниками відвідуваності різних розділів сайту (див.
розділ 4) – за кількістю переглядів окремих сторінок
або за кількістю скачування матеріалів, призначених
для офлайнового використання.

1.6. Можливості виходу програми за
межі інтернет-середовища
Не зважаючи на те, що більшість матеріалів
програми
призначені
для
використання
або
розповсюдження в інтернет-просторі, можливим
є також вихід деяких елементів програми за межі
інтернет-середовища.
Це
стосується
передусім
можливої безпосередньої взаємодії авторів програми
із вчителями та учнями загальноосвітніх навчальних
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Рис. 1.1. Скриншот сторінки Просвітницької інтернетпрограми "Молюски" у соціальній мережі "ВКонтакте"
з матеріалами "Літньої школи безкровної малакології".
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Рис. 1.2. Скриншот сторінки Просвітницької інтернетпрограми "Молюски" у соціальній мережі "ВКонтакте"
з матеріалами "Літньої школи безкровної малакології".
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закладів, із викладачами та студентами біологічних
спеціальностей вищих навчальних закладів, яка може
відбуватися у вигляді проведення лекцій (зокрема, 24
квітня 2014 р. у приміщенні музею була прочитана
лекція для школярів про конхологічні адаптації
морських, прісноводних і наземних молюсків,
відеозапис якої розміщений на одному з допоміжних
піддоменів інтернет-програми – див. розділ 2.8),
екскурсій, наданні методичних консультацій тощо.
Зрозуміло, що така форма взаємодії обмежена
просторовими
чинниками
та
може
реально
функціонувати переважно у межах Львова або в
найближчих до нього населених пунктах.
Плідним може виявитися такий шлях виходу
програми за межі інтернет-середовища, як підготовка
на основі накопичених в окремих її розділах матеріалів
різнопланових друкованих або електронних видань.
Останні можуть розповсюджуватися на дисках або
через мережу.
Можливим є також зв’язок Просвітницької
інтернет-програми "Молюски" з частиною постійної
музейної
експозиції,
присвяченою
цій
групі
безхребетних тварин. Оскільки більшість населення
володіє зараз мобільними телефонами, поруч із
виставленими на експозиції матеріалами можна
розміщувати не лише їх короткі текстові описи, але й
QR-коди. Останні займають дуже мало місця, проте
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можуть нести більше 4 тис. символів. Це дозволяє не
лише дати розширену інформацію про об’єкт, але й
скерувати браузер мобільного телефону відвідувача
на відповідні сторінки інтернет-програми, де він
зможе отримати розширену текстову і графічну
інформацію про окремий вид або навіть про певний
музейний експонат. Для досягнення цієї мети можуть
бути використані як вже існуючі розділи інтернетпрограми, зокрема, її мобільна версія (див. розділ
2.6), так й спеціально створений для потреб постійної
музейної експозиції (тимчасової виставки) розділ або
навіть окремий піддомен програми.

1.7. Перспективи розвитку програми
Подальший розвиток інтернет-програми буде
відбуватися
шляхом
поступового
наповнення
оригінальною графічною і текстовою інформацією вже
існуючих розділів програми, розвитку та оптимізації її
структури (див. розділ 2.9), що передбачає поступове
перетворення
Просвітницької
інтернет-програми
"Молюски" з форми окремого веб-сайту на веб-портал
малакологічних знань і супутньої інформації, яка
може сприяти розширенню потенційної аудиторії
просвітницької програми та не суперечить її цілям.
Паралельно з розширенням обсягів інтернет-програми
та ускладненням її структури буде відбуватися пошук
і апробація нових форм представлення широким
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верствам населення природничої інформації.
Важливою
складовою
подальшого
розвитку
інтернет-програми може стати її частковий вихід
за межі інтернет-середовища, можливі форми якого
описані в розділі 1.6.

1.8. Шляхи захисту інформації
Просвітницька інтернет-програма "Молюски" не
просто містить значний об’єм оригінальної графічної
та текстової інформації. Важливою складовою
програми є демонстрація матеріалів малакологічного
фонду Державного природознавчого музею НАН
України, що вимагає застосування певних механізмів,
спрямованих насамперед на захист графічних
зображень і запобігання їх несанкціонованого
використання.
Для максимального захисту розміщеної на інтернетпрограмі інформації використовуються наступні
заходи.
1) Реєстрація авторського майнового права музею
і авторського немайнового права авторів програми
на розміщені в розділах анотованої фотогалереї
графічні матеріали (цифрові фотографії) фондових
матеріалів і живих молюсків (свідоцтво № 54769,
видане Державною службою інтелектуальної власності
України 15.05.2014 р.).
2) Реєстрація авторського майнового права музею
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і авторського немайнового права авторів програми на
розробку музейного освітнього проекту "Просвітницька
інтернет-програма "Молюски" (свідоцтво № 54770 від
15.05.2014 р.).
3) По можливості використання в програмі
вже опублікованих раніше текстів і графічних
зображень, автоматично захищених вже самим
фактом
їх
публікації.
Наприклад,
більшість
фотографій фондових зразків, розміщених зараз у
розділах анотованої фотогалереї головного домену
Просвітницької
інтернет-програми
"Молюски"
вже були опубліковані у вигляді мультимедійних
додатків на CD-ROM до друкованих видань
Державного природознавчого музею НАН України:
Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Наукові
колекції Державного природознавчого музею. Вип.
4. Малакологічний фонд. – Львів, 2012. – 253 с.
Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Визначник
наземних молюсків України. – Львів, 2012. – 216 с.
Таким чином, вони захищені відповідними
номерами ISBN, а
їх
контрольні примірники
зберігаються у Книжковій палаті України та в
науково-видавничому відділі Національної академії
наук України.
Окремі фотографії опубліковані також у наукових
статтях
співробітників
лабораторії
малакології
музею. Зокрема, зображення типових матеріалів
25
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опубліковані при описі відповідних таксонів.
4) Безпосередній захист графічних зображень
на сайті. Розміщені на сайті цифрові фотографії
не можуть бути використані з типографською
метою, що обумовлено їх технічними параметрами
(насамперед
низька
роздільна
здатність).
Додатково вони захищені "водяними знаками" у
вигляді написів "Малакологічний фонд" (для фондових
зразків – рис. 1.3) або "Лабораторія малакології"
(для авторських фотографій живих молюсків
– рис. 1.4), які проходять
через
черепашки
і
мушлі,
проте
не заважають загальному
сприйняттю їх форми, забарвлення тощо. Для
усіх фондових зразків вказані інвентарні номери.

Рис. 1.3. Засоби захисту зображення для фондових
матеріалів.
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2. Структура Просвітницької інтернетпрограми "Молюски"

Рис. 1.4. Засоби захисту зображення для фотографій
живих молюсків, виконаних працівниками лабораторії
малакології.
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Структура інтернет-програми знаходиться у
стані постійного розвитку та оптимізації, що надає
їй необхідної динамічності та дозволяє відбирати
найефективніші форми для реалізації поставлених
перед програмою завдань (див. розділ 1.3). У
початковому варіанті (станом на травень 2012
р.) інтернет-програма містила
лише 3 розділи:
1) анотовану фотогалерею "Наземні молюски
України у природі та фондовій колекції Державного
природознавчого музею НАН України", 2) популярні
розповіді про молюсків під загальною назвою "Дітям
– про молюсків"; 3) наукові публікації співробітників
лабораторії малакології ДПМ НАНУ. За перші 2 роки
роботи просвітницької програми відбулося не лише
суттєво збільшення обсягів представленої на ній
графічної та текстової інформації, але й помітне
ускладнення структури самої програми (табл.
2.1). Більш того, розпочався процес перетворення
інтернет-програми з форми окремого сайту на форму
веб-порталу, об’єднуючого самостійні, але логічно і
змістовно пов’язані між собою сайти.
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Таблиця 2.1
Структура головного домену Просвітницької
інтернет-програми "Молюски"
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частину Російської Федерації та Білорусь, наземна і
прісноводна малакофауна яких має багато спільного
з малакофауною України. Спочатку доступність
матеріалів
інтернет-програми
для
потенційних
іноземних відвідувачів, володіючих російською
мовою,
забезпечувалася
простим
дублюванням
текстів на кожній сторінці (в анотованій фотогалереї
– дублюванням коментарів під кожною фотографією).
Проте це ускладнювало сприйняття викладеної
текстової інформації як українськомовними, так й
російськомовними відвідувачами, про що свідчили їх
безпосередні відгуки, а також коментарі фахівців у
галузі SEO-оптимізації. Тому було прийнято рішення:
не змінюючи змістовного наповнення та загального
графічного оформлення розділів, розділити сайт на
дві частини за мовною ознакою (рис. 2.1).

2.1. Розподіл головного домену
за мовною ознакою

2.2. Анотована фотогалерея та її розділи
2.2.1. Анотована фотогалерея як
центральна ланка програми

Із самого початку інтернет-програма була покликана
подолати майже цілковиту відсутність доступної та
водночас достовірної науково-популярної інформації
про вітчизняні види молюсків, особливо наземних, не
лише на теренах України, але й також у інших країнах
колишнього СРСР. Йшлося передусім про європейську

Анотована фотогалерея, особливо три її розділи,
присвячені відповідно наземним, прісноводним
і морським молюскам України, займає ключове
положення в Просвітницькій інтернет-програмі
"Молюски". Це пов’язано із поставленими перед
проектом завданнями (див. розділ 1.3). Велике

30

31

Просвітницька інтернет-програма "Молюски"

Розділ 2. Структура програми

значення систематизованих фотографічних матеріалів
спричинено також тим, що майже усім видам молюсків
властива значна внутрішньовидова мінливість. Цю
мінливість дуже складно відобразити у визначниках,
навчальних посібниках, на окремих фотографіях або
малюнках. Аби дати хоча б загальне уявлення про цю
різноманітність, часто необхідні цілі серії фотографій
з відповідними коментарями (рис. 2.2 і 2.3).

Рис. 2.2. Скриншот сторінки з фотогалереї наземних
молюсків на головному домені.

Рис. 2.1. Скриншот головної сторінки головного домену
ПІП "Молюски".
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Застосування
багатих
фондових
матеріалів
Державного природознавчого музею НАН України
дозволяє наочно продемонструвати найрізноманітніші
аспекти внутрішньовидової мінливості черепашок
і мушель різних видів молюсків, розповсюджених
на території України. З часом такі розділи
анотованої фотогалереї можуть стати вагомими
додатками до існуючих друкованих визначників, що
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використовуються зараз для визначення молюсків
України. Їх матеріали допоможуть малакологампочатківцям, зоологам широкого профілю, студентам
або просто любителям живої природи підтвердити
правильність зроблених визначень або, навпаки,
спростувати їх.

Рис. 2.3. Скриншот сторінки з фотогалереї наземних
молюсків на головному домені.
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А для значно ширшого кола потенційних
користувачів інтернет-програми, не залежно від їх
віку, вдало підібрані фотографії можуть стати першим
кроком у знайомстві з вітчизняними молюсками. Вони
показують не лише загальний вигляд різних видів, але
й демонструють деякі особливості їх життєвого циклу,
поведінки тощо.
Для збільшення наукової цінності наведених
зображень для кожної фотографії у фотогалереї
обов’язково вказується місце і час зйомки (для живих
молюсків) або збору матеріалів (для фондових зразків).
В останньому випадку вказується також інвентарний
номер та місце зберігання показаних матеріалів (ДПМ
НАНУ). Наведені відомості можуть дати додаткову
інформацію про географічне розповсюдження деяких
видів на території України, про час появи в окремих
регіонах країни антропохорних (занесених людиною)
видів молюсків. А на підставі вказаних інвентарних
номерів зацікавлені особи зможуть отримати
додаткову інформацію про ті чи інші екземпляри
в опублікованому каталозі малакологічного фонду
музею:
Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Наукові
колекції Державного природознавчого музею. Вип. 4.
Малакологічний фонд. – Львів, 2012. – 253 с.
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Приклади підписів до фотографій. Для живих
молюсків:
"Лат.: Limax maximus Linnaeus, 1758
Укр.: слизняк великий звичайний
Рус.: слизень большой обыкновенный
м. Львів та його околиці, Львівська обл., 2006 р.
Варіанти забарвлення, характерні для населених
пунктів".
Для фондових матеріалів:
"Лат.: Helix pomatia Linnaeus, 1758
Укр.: равлик (великий) виноградний
Рус.: улитка (большая) виноградная
ок. с. Пеняки, Львівська обл., кінець ХІХ ст. (без
точної дати)
ДПМ НАНУ, інв. № 143
Зліва – аномалія: черепашка закручена ліворуч".
Станом на 1 червня 2014 р. у різних розділах
фотогалереї показано черепашки та мушлі молюсків
з 459 одиниць зберігання (вибірок) у основному фонді
Державного природознавчого музею НАН України. Це
становить близько 8% матеріалів, що знаходяться зараз
у основній частині малакологічного фонду, і доводить
ефективність використання інтернет-програми як
альтернативної форми експозиційного представлення
громадськості фондових зразків.
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2.2.2. Розділ фотогалереї "Наземні молюски
України у природі та фондовій колекції
Державного природознавчого
музею НАН України"
Найстаріший розділ фотогалереї. Станом на
червень 2014 р. містить графічну (фотографії) та
коротку тестову інформацію щодо 100 видів наземних
молюсків, розповсюджених на території України.
Це становить близько половини сучасної наземної
малакофауни України. Кожна з представлених
фотографій доступна для перегляду у зменшеному
(менший розмір або частина загальної фотографії) та
збільшеному вигляді (рис. 2.3).
Особливу наукову цінність мають зображення
типових серій, за якими були описані нові для
науки таксони видового і підвидового рівня:
Brephulopsis konovalovae, Chondrula tridens martynovi,
Helicopsis subfilimargo, H. martynovi, H. luganica.
Типові матеріали та деякі рідкісні аномалії у будові
черепашок продубльовані також у розділі інтернетпрограми, присвяченому історії малакологічного
фонду Державного природознавчого музею НАН
України (див. розділ 2.5). Окремо позначені рідкісні
види наземних молюсків, потребуючі охорони на
загальнодержавному рівні. Серед них занесені до
Червоної книги України Granaria frumentum, Chondrula
bielzi, Trochulus villosulus, Drobacia banatica, Arianta
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petrii, Peristoma merduenianum, Pomatias rivulare.
Для цього розділу фотогалереї реалізований
функціонал "Огляд видів", який містить зображення
і короткі описи представлених у фотогалереї видів
наземних молюсків України (див. розділ 2.2.6).
Проводиться
поступове
наповнення
окремих
сторінок фотогалереї дещо модифікованими текстами
з
нещодавно
опублікованого
співробітниками
лабораторії малакології ДПМ НАНУ "Визначника
наземних молюсків України". У першу чергу такі описи
додаються для великих, добре помітних та відносно
широко розповсюджених на території України
видів, які користуються найбільшою популярністю у
пересічних відвідувачів інтернет-програми.

2.2.3. Розділ фотогалереї "Прісноводні
молюски України у природі та фондовій
колекції Державного природознавчого
музею НАН України"
Розділ побудований аналогічно попередньому
(див. розділ 2.2.2), за винятком відсутності тут
червонокнижних
видів,
типових
матеріалів
і
оригінальних описів окремих видів (за винятком
коротких описів в "Огляді видів"). Станом на червень
2014 р., у розділі представлено 44 види прісноводних
молюсків, розповсюджених на території України.
Враховуючи
досить
суттєві
розбіжності
в
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поглядах на систематику прісноводних молюсків між
представниками різних наукових шкіл, у цьому розділі
фотогалереї, аналогічно до малакологічного фонду
ДПМ НАНУ, вказуються лише загальновизнані види
молюсків.

2.2.4. Розділ фотогалереї "Молюски Чорного
та Азовського морів у фондовій колекції
Державного природознавчого
музею НАН України"
Ступінь наповненості цього розділу фотогалереї
залишається досить низькою, що
стосується як
загальної кількості показаних видів (станом на січень
2014 р. – 27 видів морських і солонуватоводних
молюсків), так й кількості фотографій. Це пов’язано в
першу чергу з відносно невеликою часткою морських
молюсків в основній частині малакологічного фонду
ДПМ НАНУ. Для цього розділу фотогалереї поки що
залишається нереалізованим функціонал "Огляд видів",
хоча його створення заплановане у найближчому
майбутньому.

2.2.5. Розділ фотогалереї "Екзотичні
види молюсків у фондах Державного
природознавчого музею НАН України"
Розділ, присвячений екзотичним для України видам
молюсків (рис. 2.4), знаходиться поки що на початковій
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стадії свого наповнення і містить інформацію щодо 25
видів черевоногих і 15 видів двостулкових молюсків.
У найближчому майбутньому передбачається суттєво
розширити обсяг представлених у ньому матеріалів за
рахунок матеріалів з науково-допоміжного фонду. Для
цього планується інтенсифікувати процес оцифровки
тієї частини фондових матеріалів, які були відібрані
для потенційного експозиційного використання
(на постійній музейній експозиції або тимчасових
виставках).

Рис. 2.4. Скриншот сторінки з фотогалереї екзотичних
молюсків на головному домені.
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потрібного виду став можливим не лише за латинською
назвою, але також за зменшеним зображенням (рис.
2.5).

Рис. 2.5 Скриншот сторінки з "Огляду
екзотичних молюсків на головному домені.

До недавнього часу усі матеріали розділу фактично
були представлені на одній веб-сторінці, навесні 2014
р. була докорінно змінена його структура, а пошук
40
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2.2.6. Функціонал "Огляд видів" та
його значення для непрофесійних
відвідувачів програми
При аналізі відгуків відвідувачів анотованої
фотогалереї
було
з’ясовано,
що,
по-перше,
непрофесійним відвідувачам важко орієнтуватися у
великій кількості представлених видів, по-друге, вони
потребують хоча б коротких описів, аби уявити розміри
конкретних видів молюсків, дізнатися про загальні
особливості їх екології та розповсюдження (хоча б у
межах України). Заходячи на головну сторінку того
чи іншого розділу фотогалереї, відвідувачі інтернетпрограми дуже часто не знають ані латинської, ані
вітчизняної назви потрібного їм виду. Це зумовило
необхідність розробки спеціального функціоналу, який
би давав можливість швидкого перегляду зображень
різних видів, їх порівняння, а також отримання
короткої текстової інформації про обраний вид
(види). Такий функціонал отримав назву "Огляд видів"
та реалізований поки що для наземних (рис. 2.6) і
прісноводних молюсків. У подальшому заплановано
запровадження "Огляду видів" також для молюсків
Чорного і Азовського морів.
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Рис. 2.6. Скриншот сторінки з "Огляду видів" наземних
молюсків на головному домені.

2.2.7. Розділ "Сувеніри від Просвітницької
інтернет-програми "Молюски"
Допоміжний
розділ
фотогалереї,
головними
завданнями якого є:
1) збільшити кількість ілюстрованих матеріалів
програми, доступних для офлайн-використання;
2) по можливості розширити коло потенційних
відвідувачів;
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3) проводити апробацію нових форм ненав’язливої
просвітницької
діяльності
(оцінюючи
зворотню
реакцію користувачів за кількістю скачувань тих
чи інших матеріалів, а також за їх безпосередніми
відгуками).
Наразі в "сувенірному" розділі фотогалереї
присутні матеріали двох типів – тематичні календарі
з фотографіями різних видів наземних і прісноводних
молюсків, пізнавальні тематичні екранні заставки
(зберігачі екрану, скринсейвери). Останні частіше
використовують з утилітарною або декоративною
метою, проте спеціально підготовані скринсейвери
можуть мати також значний освітній потенціал,
дозволяючи ніби мимоволі сприймати лаконічну
текстову інформацію в поєднанні з яскравими
візуальними образами.

Розділ 2. Структура програми

найпопулярніший
представник
наземних,
прісноводних і морських молюсків – за загальною
кількістю переглядів відповідних сторінок фотогалереї.
Аби зробити цей розділ більш атракційним, фотографії
видів-"переможців" супроводжуються лаконічними
науково-популярними текстами (рис. 2.7).

2.2.8. Розділи "Молюск місяця" і
"Молюск року"
Аналіз відвідуваності окремих сторінок анотованої
фотогалереї вже в перші місяці функціонування
інтернет-програми виявив, що одні види молюсків
викликають більший, інші – менший інтерес у
користувачів. Аби відстежити цю тенденцію,
був розроблений окремий допоміжний розділ
фотогалереї під загальною назвою "Молюск місяця".
У ньому наприкінці кожного місяця визначається
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Рис. 2.7. Скриншот сторінки з розділу "Молюск місяця".
Загалом запровадження розділу "Молюск місяця"
дозволило не лише унаочнити результати аналізу
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уподобань користувачів інтернет-програми, але й
збільшити кількість текстової інформації на сайті. При
чому це стосується не загального обсягу інформації,
а текстів, присвячених популярним видам молюсків,
інформацію про яких найчастіше шукають за
допомогою пошукових систем. Наприкінці року
визначаються також "Молюски року" – за аналогічними
статистичними показниками за весь рік.

Розділ 2. Структура програми

значення інверсії напрямку закручування її обертів у
розповіді №8 "Тобі – праворуч, мені – ліворуч", основні
життєві форми наземних молюсків (равлики та
слизняки), можливе пристосувальне значення втрати
зовнішньої черепашки у процесі еволюції в розповіді
№1 "Складний вибір: з черепашкою або без неї".

2.3. Рубрика "Дітям – про молюсків"
Один з центральних розділів інтернет-програми,
який містить ілюстровані науково-популярні розповіді
про різні види та групи наземних, прісноводних
і морських молюсків (рис. 2.8 і 2.9), підготовані
таким чином, аби вони могли зацікавити як дітей
середнього та старшого шкільного віку, так й
дорослих відвідувачів (зокрема, вчителів біології або
просто любителів природи). Поруч з лаконічною і
водночас цікавою інформацією про окремих молюсків
України та світу в "дитячих" розповідях ненав’язливо
пояснюються також більш загальні поняття та
явища (переважно без застосування спеціальних
термінів), наприклад, поліморфізм забарвлення
черепашок у наземних молюсків та його можливі
причини в розповіді №4 "Навіщо равлику смуги?",
антропохорія в розповіді №6 "Звідки ти, равлику?",
будова черепашки черевоногих молюсків і еволюційне
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Рис. 2.8. Скриншот сторінки з розділу "Дітям – про
молюсків" на головному домені.
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або різних екологічних груп молюсків. Кольори
обкладинок підібрані не випадково, вони мають
легко асоціюватися із середовищем існування певних
груп молюсків: наземні – серед зелених рослин,
прісноводні – в синій воді тощо. Така колористика
повинна полегшити пересічному відвідувачу інтернетпрограми орієнтацію у представлених матеріалах.

2.4. Рубрика "Наукові публікації
співробітників лабораторії малакології
Державного природознавчого музею НАНУ"

Рис. 2.9. Скриншот сторінки з розділу "Дітям – про
молюсків" на головному домені.
Важливою особливістю рубрики "Дітям – про
молюсків" є можливість офлайнового перегляду та
роздруківки усіх розповідей у вигляді спеціально
зверстаних pdf-файлів з обкладинками відповідного
кольору: зеленими – для наземних, синіми – для
прісноводних, синьо-зеленими (кольору морської
хвилі) – для морських молюсків, коричнюватими –
для розповідей, які стосуються загальних питань
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Надає можливість ознайомитися з основними
науковими та науково-популярними (рис. 2.10)
публікаціями
(книжками,
статтями,
інколи
–
матеріалами або тезами конференцій), які ілюструють
основні напрямки планової наукової та науковофондової
роботи
працівників
неструктурної
лабораторії малакології Державного природознавчого
музею НАН України. В окремий розділ винесені
публікації музеологічного спрямування. Також у
межах цієї рубрики створений окремий розділ,
призначений спеціально для розміщення на ньому
мережних
електронних
публікацій
наукового,
науково-довідкового або науково-популярного змісту.
Першою "ластівкою" у цьому розділі стало електронне
мережне видання "Молюски Львова" (рис. 2.11), яке є
адаптованою і доповненою графічними матеріалами
49

Просвітницька інтернет-програма "Молюски"

Розділ 2. Структура програми

та інтерактивними елементами версією друкованого
видання:
Гураль-Сверлова Н., Гураль Р. 50 найпомітніших
молюсків Львова та околиць. – Львів, 2013. – 67 с.

Рис. 2.10. Скриншот сторінки з розділу "Публікації" на
головному домені.
Електронне видання призначене для пристроїв
iPhone, iPad і iPod touch, комп’ютерів і ноутбуків
Macintosh.

Рис. 2.11. Скриншот сторінки з розділу "Електронні
видання".

2.5. Рубрика "Історія формування
малакологічного фонду Державного
природознавчого музею НАН України"
Просвітницька
інтернет-програма
"Молюски"
спрямована
не
просто
на
популяризацію
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малакологічних знань, а на вирішення цього завдання
з найширшим залученням фондових музейних
матеріалів. Крім основних розділів анотованої
фотогалереї, така музейна (фондова) спрямованість
інтернет-програми
найкраще
відображена
в
рубриці "Історія формування малакологічного фонду
Державного природознавчого музею НАН України",
яка ілюструє основні етапи комплектування фондової
колекції рецентних молюсків від другої половини
ХІХ ст. до сьогодення. Окрему увагу приділено
типовим матеріалам, рідкісним аномаліям у будові,
забарвленні черепашок тощо. У розділі розміщено
також бібліографію основних публікацій (понад 100
позицій), пов’язаних з процесом комплектування
малакологічного фонду або з науковим опрацюванням
накопичених у ньому матеріалів.
З нагоди 165-річчя від дня народження відомого
галицького малаколога Й.Бонковського, колекція
якого до цього часу залишається своєрідним "ядром"
малакологічного фонду музею, у рубриці "Історія
формування малакологічного фонду" відкрито окрему
тематичну сторінку "Йозеф Бонковський – ключова
постать у формуванні малакологічної колекції". На
сторінці коротко описано життєвий і науковий шлях
дослідника, наведено бібліографію його наукових
робіт, присвячених молюскам Галичини, показано
окремі сторінки підготованого ним каталогу тогочасної
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малакологічної колекції музею, а також фотографії
деяких видів (форм) молюсків, названих на честь
Й.Бонковського.

2.6. Мобільна версія програми
Для зручності інтернет-користувачів з мобільними
пристроями розроблено окрему мобільну версію
інтернет-програми (http://www.m.pip-mollusca.org),
яка містить розділи "Статті", "Дітям про молюсків",
"Огляд наземних молюсків", "Огляд прісноводних
молюсків" а також адаптовані для мобільних пристроїв
версії фотогалерей наземних і прісноводних молюсків.
Відповідні розділи (огляд видів, фотогалерея)
передбачається з часом створити також для молюсків
Чорного і Азовського морів.
Мобільна версія програми стосується лише частини
матеріалів головного домену. Піддомени "З молюсками
по Україні" (див. розділ 2.7), "Моллюски в объективе",
"Відео.pip-mollusca" (розділ 2.8) та інші, які можуть
бути створені при подальшому розвитку та оптимізації
структури інтернет-програми (див. розділ 2.9), будуть
базуватися виключно на адаптивній верстці, яка
дозволяє зручне користування сайтом у широкому
діапазоні розмірів екрану.
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2.7. Піддомен для вчителів біології
"З молюсками по Україні"
Оскільки
Просвітницька
інтернет-програма
"Молюски" із самого початку створювалася з
метою поширення достовірних знань про цю
групу безхребетних тварин серед широких верств
населення, значна частина розміщених на її
головному домені матеріалів може бути використана
у процесі викладання зоології у школах та вищих
навчальних закладах. Проте в багатьох випадках
таке використання передбачає або самостійний
пошук студентами (учнями) необхідних матеріалів на
сторінках інтернет-програми (наприклад, фотографій
певних видів молюсків у розділах анотованої
фотогалереї), або певну інтерпретацію зі сторони
викладача. А різноманітність вітчизняних молюсків,
на жаль, до цього часу залишається майже суцільною
"білою плямою" не лише у шкільних підручниках, але
навіть у спеціальних курсах зоології безхребетних, які
читаються у вищих навчальних закладах.
Це зумовило необхідність відкриття у межах
інтернет-програми окремого "педагогічного" піддомену
(рис. 2.12) з методичними рекомендаціями, спеціально
підготованими
презентаціями
та
роздатковим
матеріалом. Винесення перерахованих матеріалів
в окремий піддомен дозволило, по-перше, не
ускладнювати надмірно структуру головного домену,
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по-друге, локалізувати матеріали, призначені для
безпосереднього використання в навчальному процесі,
отже, зекономити час потенційних користувачів
піддомену на їх пошук, перегляд і відбір.

Рис. 2.12. Скриншот головної сторінки піддомену "З
молюсками по Україні".
Назва піддомену "З молюсками по Україні"
несе додаткове асоціативне навантаження, ніби
запрошуючи викладачів та їх учнів здійснити
віртуальну подорож країною та познайомитися хоча
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б з найбільшими та найпомітнішими молюсками,
розповсюдженими в різних її регіонах. А обране ім’я
піддомену
(pedagog.pip-mollusca.org)
підкреслює
головну цільову групу (шкільні педагоги) та групу
тварин, яким присвячений сайт (молюски). Назви
більшості матеріалів, розміщених у різних рубриках
"педагогічного" піддомену, також формуються таким
чином, аби додатково підкреслити територіальну
(Україна) і предметну (молюски загалом, черевоногі та
двостулкові, наземні, прісноводні та морські молюски)
спрямованість сайту. Разом це сприяє SEO-оптимізації,
отже, кращій та адекватнішій видачі посилань на
матеріали піддомену пошуковими системами.

2.7.1. Розділ "Методичні рекомендації"
Розділ призначений надати методичну допомогу
вчителям біології при вивченні молюсків у межах
шкільної програми або в позаурочний час (гуртки,
еколого-натуралістичні центри, літні табори тощо).
Шкільні підручники, методична та науково-популярна
література,
доступна на даний час шкільним
педагогам, практично не дають їм можливості
правильно відповісти дітям на прості запитання:
яких молюсків вони щойно побачили в лісі, парку, на
городі, чиї черепашки та мушлі назбирали на березі
моря, озера або річки під час літнього відпочинку.
Шкільна програма зосереджена переважно на
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вивченні різних систем органів молюсків та інших
безхребетних і хребетних тварин. Навіть для ілюстрації
різноманітності черевоногих і двостулкових молюсків
часто використовують переважно екзотичні, а не
вітчизняні види, з якими діти можуть зустрітися
в повсякденному житті. А нечисленні згадки у
підручниках або методичних посібниках таких більш
або менш звичайних на території України тварин, як
виноградний слимак, ставковики, котушки, беззубки
та деякі інші, нерідко супроводжуються помилками в
текстах або зображеннях. Не випадково наповнення
розділу “Методичні рекомендації” розпочате саме з
ретельного аналізу таких помилок або неточностей.
Пізніше розділ планується поступово наповнювати
іншими матеріалами рекомендаційного характеру
– наприклад, як найкраще показати молюсків дітям
у природі або класній кімнаті, як зібрати колекцію
їх черепашок, не завдаючи шкоди живим тваринам
тощо.

2.7.2. Розділ "Презентації"
Ключове значення на "педагогічному" піддомені
інтернет-програми має розділ "Презентації". Ця
форма вже стала звиклою для шкільних вчителів.
На персональних сайтах деяких з них можна знайти
й презентації про молюсків, підготовані або ними
особисто, або їхніми учнями (в якості домашнього
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завдання). Проте ці презентації лише повторюють у
лаконічній формі тексти зі шкільних підручників та
супроводжуються зображеннями, запозиченими з тих
самих підручників або з інтернету. Практично такі
презентації нічим не можуть допомогти шкільному
вчителю, щиро зацікавленому в тому, аби його учні
змогли ближче познайомитися з тваринами своєї
місцевості.
Саме тому розділ "Презентації" було розпочато
з кількох тем, призначених надати хоча б загальне
уявлення про різноманітність наземних, прісноводних
і морських молюсків, розповсюджених на території
України (рис. 2.13). На даний час у ньому розміщено 5
презентацій, які називаються: “Хто такі “голі слизуни?”
Різноманітність слизняків”, “Різноманітність наземних
равликів” “Різноманітність прісноводних равликів”,
“Прісноводні двостулкові молюски”, “Найпомітніші
молюски Чорного та Азовського морів”. У наступні
роки планується доповнити цей розділ матеріалами
дещо вужчого спрямування, які дозволять ближче
познайомитися з окремими видами або групами
молюсків, з певними аспектами їх життя. Бажаним є
також створення окремих презентацій про молюсків
різних регіонів України, адже видовий склад
наземних молюсків заходу України та, наприклад,
Криму помітно відрізняється. І вчителю з Криму легше
буде працювати з презентацією, де будуть показані
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найхарактерніші види саме його регіону, а не України
загалом.

Рис. 2.13. Скриншот з розділу "Презентації" піддомену
"З молюсками по Україні".
Враховуючи різні потреби вчителів та різні
технічні можливості їх навчальних закладів, кожна
презентація надається в різних форматах. Її можна:
1) переглянути в онлайн-режимі; 2) скачати в форматі
pps (презентація, спеціально підготовлена у Microsoft
Power Point) і продемонструвати учням за допомогою
проектора; 3) скачати в форматі pdf і роздрукувати на
кольоровому або чорно-білому (що значно дешевше)
принтері. Роздруковані на принтері сторінки
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презентації з легкістю можна використовувати на
уроках в якості ілюстративного матеріалу.
Крім презентацій, у цьому розділі планується
розміщати також оглядові лекції. Такі лекції можуть
мати або самостійну тематику, або об’єднувати,
поглиблювати та узагальнювати матеріал, викладений
у серії окремих презентацій. Зокрема, лекція №1
"Молюски України: перше знайомство" коротко
характеризує найпомітніших представників наземної,
прісноводної та морської малакофауни України, отже,
її можна використовувати в начальному процесі
самостійно або в поєднанні з перерахованими вище
презентаціями №№ 1-5.
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б в одному регіоні України; іноді – таких, що мають
господарське значення (їстівні види, шкідники
культурних рослин тощо).

2.7.3. Розділ "Роздатковий матеріал"
Розділ передбачає використання різних форм
спеціально підготованих матеріалів, які можуть бути
самостійно роздруковані вчителем біології та роздані
для ознайомлення учням під час уроку зоології або
в позанавчальний час (гуртки, екскурсії тощо). На
першому етапі в ньому започатковано серію карток
"Найпомітніші молюски України" (рис. 2.14 і 2.15). У
серії планується поступово показати ті види наземних,
прісноводних і морських молюсків, розповсюджених
на території України, які найчастіше потрапляють на
очі людям, далеким від зоології. Йдеться про відносно
великих тварин, достатньо розповсюджених хоча
60

Рис. 2.14. Скриншот з розділу "Роздатковий матеріал"
піддомену "З молюсками по Україні".
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версій науково-популярних розповідей про окремі
види (групи) молюсків з рубрики "Дітям – про
молюсків".

2.8. Додаткові піддомени для фотота відеоматеріалів

Рис. 2.15. Скриншот з розділу "Роздатковий матеріал"
піддомену "З молюсками по Україні".
Картки містять оригінальні кольорові фотографії
молюсків або їх черепашок, короткі описи та QRкоди. За допомогою останніх користувачі мобільних
пристроїв можуть отримати швидкий доступ до
відповідних сторінок анотованої фотогалереї на
головному домені інтернет-програми та мобільних
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Враховуючи наявність досить великої фототеки
з живими молюсками у природі або лабораторних
умовах, яка лише частково може бути використана
в анотованій фотогалереї на основному домені, в
інших розділах інтернет-програми, у
друкованих
або мережних електронних наукових і науковопопулярних виданнях, підготованих працівниками
лабораторії малакології, було прийнято рішення
створити додатковий піддомен спеціально для
фотоматеріалів. Він називається "Моллюски в
объективе" (http://www.mollpic.pip-mollusca.org) та
функціонує з кінця лютого 2014 р. (рис. 2.16). Фотографії
з нього на даний час активно використовуються
у "Літній школі безкровної малакології", яка з 19
травня 2014 р. проходить на сторінці Просвітницької
інтернет-програми "Молюски" у соціальній мережі
"ВКонтакте" (див. розділ 1.5).
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тварин, рослини. Вони будуть стосуватися передусім
тих видів, які можна побачити на території м. Львова
або в його найближчих околицях. Відповідно сам сайт
розділений на три рубрики: "Рослини", "Молюски"

Рис. 2.16. Скриншот головної сторінки піддомену
"Моллюски в объективе".
До Міжнародного дня музеїв 18 травня 2014 р.
відкрито окремий піддомен також для оригінальних,
підготованих працівниками лабораторії малакології
ДПМ НАНУ відеоматеріалів (http://www.video.pipmollusca.org). Для розширення потенційної аудиторії
було прийнято рішення створювати невеликі
відеоролики не лише про молюсків, але також, по
можливості, про інших безхребетних і хребетних
64

(головна), "Інші тварини" (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Скриншот головної сторінки піддомену з
відеоматеріалами.
Першим матеріалом, розміщеним у рубриці
"Молюски" став відеозапис лекції "Що ховає
черепашка?" (про конхологічні адаптації морських,
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прісноводних і наземних молюсків), прочитаної у
приміщенні музею 24 квітня 2014 р.

2.9. Перспективи подальшого розвитку та
оптимізації структури програми
Враховуючи
досить
розгалужену
структуру
інтернет-програми, яку вдалося створити протягом
перших двох років її діяльності, у найближчому
майбутньому планується зосередити більше уваги не
на створенні нових розділів, форм представлення
інформації тощо, а на збільшенні рівня інформаційної
наповненості вже існуючих розділів. На головному
домені особлива увага буде зосереджена на розділах
анотованої фотогалереї, присвячених прісноводним,
азово-чорноморським
і
екзотичним
молюскам,
які користуються досить високою популярністю у
відвідувачів інтернет-програми (див. розділ 4), але
поки що відносно мало представлені на її сторінках.
Важливим поточним завданням є поступове
доповнення сторінок перших
трьох
розділів
анотованої фотогалереї детальнішими описами
зовнішнього вигляду, екології, розповсюдження різних
видів наземних, прісноводних, солонуватоводних
і морських молюсків на території України. Для
наземних молюсків це буде реалізовуватися на
підставі оригінальних авторських текстів з нещодавно
виданого Державним природознавчим музеєм НАН
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України "Визначника наземних молюсків України"
(Львів, 2012), для інших екологічних груп молюсків – на
підставі аналізу літературних відомостей, результатів
наукових досліджень працівників неструктурної
лабораторії малакології музею та проведеної ними
раніше наукової ревізії матеріалів малакологічного
фонду цієї установи.
Оскільки
найвагомішою
(як
за
об’ємом
представлених матеріалів і рівнем відвідуваності, так
й за можливістю реалізації головних завдань програми
– див. розділ 1.3) частиною Просвітницької інтернетпрограми "Молюски" є
анотована фотогалерея,
особливо сторінки із зображеннями та описами
наземних, прісноводних і морських молюсків,
розповсюджених на території України та відповідно,
представлених у малакологічному фонді Державного
природознавчого музею НАН України, доцільно
працювати над оптимізацією перелінковки цих сторінок
з іншими матеріалами, розміщеними на головному
домені програми або на її піддоменах. Наприклад, у
нижній частині сторінки фотогалереї, присвяченій
певному виду молюсків, під заголовком "Можливо, вас
зацікавить" доречно подавати посилання не лише на
розміщені на сайті відповідні наукові публікації, але
й на науково-популярні розповіді у рубриці "Дітям
– про молюсків", методичні матеріали (презентації,
роздатковий матеріал) на "педагогічному" піддомені
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тощо. Це допоможе випадковому відвідувачу програми,
який потрапив на ту чи іншу сторінку фотогалереї
безпосередньо з пошукової системи, знайти необхідну
саме йому інформацію як за формою (графічні або
текстові матеріали), так й за призначенням (наукова
робота, матеріали для школи, самоосвіти або дозвілля).
Паралельно
буде
продовжуватися
процес
поступового перетворення інтернет-програми з
форми окремого веб-сайту на веб-портал, об’єднуючий
окремі, але логічно та змістовно поєднані між собою
сайти, розташовані на окремих піддоменах. Першими
кроками до цього стали розробка методичного
піддомену
для шкільних вчителів біології "З
молюсками по Україні" (див. розділ 2.7), створення
окремих піддоменів для відеоматеріалів та додаткових
фотоматеріалів (розділ 2.8). У подальшому може
виявитися доцільним виносити на окремі піддомени
матеріали, призначені для певної цільової групи,
об’єднані певною більш або менш вузькою темою,
створені в певних форматах. При цьому необхідно
забезпечити логічний двосторонній зв’язок між цими
"дочірніми" сайтами та головним доменом інтернетпрограми – на рівні посилань, взаємного доповнення
матеріалів тощо. Наприклад, наповнення розділу
"Дітям – про молюсків" на головному домені варто
планувати таким чином, аби представлені у ньому
науково-популярні розповіді логічно доповнювали
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матеріали
"педагогічного"
піддомену
інтернетпрограми та могли бути додатково використані на
уроках біології або в позанавчальний час.
Враховуючи те, що молюски не відносяться
до популярних пошукових запитів в інтернеткористувачів, для розширення потенційної аудиторії
інтернет-програми в подальшому можуть бути залучені
матеріали, які не мають безпосереднього відношення
до молюсків, але певним чином пов’язані з діяльністю
музею, лабораторією малакології або з авторами
програми. Виведені на окремі піддомени, вони можуть
виконувати функцію сайтів-сателітів, запрошуючи
відвідати також головний домен програми.
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3. Технічні засоби реалізації програми
Сайт
Просвітницької
інтернет-програми
"Молюски" створений без використання CMS і є
класичним статичним сайтом, в якому вся інформація
розміщується в текстових файлах, розмічених
гіпертекстовою розміткою. Переважно це html
розмітка, з включеннями php, який використовується
головним чином для підключення через функцію
include_once типових блоків сайту, які повторюються
на всіх сторінках сайту: шапка, підвал сайту, верхнє
і головне меню, бокова панель. Для придання
динамічності сайту використовуються скрипти,
написані за допомогою JavaScript та фреймворк цієї
мови програмування – JQuery.
Відмова
від
використання
відомих
CMS
(WordPress, Joomla, Drupal тощо) викликана в першу
чергу тим, що вони накладають певні обмеження
на структуру, дизайн і подальший розвиток сайту, а
також погано піддаються модифікації, накладаючи
значні обмеження на дизайн і типографіку
текстової частини сайту. Не менш важливим є те,
що у функціонуванні сайту практично не задіяна
база даних, вона використовується лише при
функціонуванні статистики сайту. Таким чином,
зберігаючи файли сторінок у вигляді окремих файлів,
а не записів у таблицях баз даних, з одного боку,
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знижуємо навантаження на хостинг, з іншого боку,
запобігаємо випадкам, коли падіння сервера баз
даних призводить до недоступності усього сайту. У
випадку зі статичним сайтом, неполадки в певній
частині сайту не впливають на його загальну роботу.
Виходячи з цих міркувань, у програмуванні сайту
не були використані популярні CSS фреймворки
(аналоги TwitterBootstrap та інші), хоча деякі прийоми
(скидання всіх параметрів для html тегів і підходи до
формування файлів стильової розмітки) були в них
запозичені.
Отже, весь сайт побудований на основі php файлів
з кодуванням windows-1251. Функціонування сайту
передбачене під управлінням серверних операційних
систем Linux / Windows. За віддачу контенту
відповідає веб-сервер Apache, також передбачена
можливість використання Nginx у якості кешуючого
сервера, який задіяний при віддачі статичних файлів.
Вся стильова розмітка винесена в окремий файл
стилів, який підключений до кожної із сторінок сайту
через систему включень файлів. При створенні цього
файлу не використовувалися препроцесори, оскільки
виграш від їх використання незначний, але вони дають
додаткове навантаження на браузери користувачів
при розкритті DOM дерева елементів. Для спрощення
навігації файли стилів були розділені на підгрупи із
використанням коментарів. Сайт побудований на
71

Просвітницька інтернет-програма "Молюски"
блочній основі та оптимізований для перегляду при
розмірах моніторів від 800 до 1200 пікселів. Для
пристроїв, які характеризуються меншими розмірами
екрана, а це переважно мобільні телефони і деякі
моделі планшетів, була створена мобільна версія сайту.
Пошук на сайті реалізований на основі скрипта
PHP Ru Search версії 2.7. Вибір саме цієї платформи
для пошуку зумовлений в першу чергу незначними
вимогами до апаратного і програмного забезпечення
сервера,
гнучкою
інтерфейсною
частиною
і
функціональною адміністративною частиною, а
також можливістю перегляду запитів користувачів.
Для свого функціонування даний скрипт не вимагає
підключення бази даних, а всі дані зберігаються в
простих бінарних файлах.
Ротатор фотографій, задіяних у блоці "Випадкове
фото" функціонує на основі JavaScript скрипта –
jQuery Cycle Plugin. Головним завданням ротатора
є ознайомлення відвідувачів сайту з окремими
фотографіями з фотогалереї. При цьому їх вибір і
послідовність можна задати вручну, у файлі бокової
панелі. Кожна з фотографій є активним посиланням,
який веде на відповідну сторінку із видом молюска.
Ротатор останніх надходжень у блоці бокової панелі
"Обновлено" зроблений на основі скрипта JQuery
Twiteer Rotator. Головне його завдання – надати
користувачу інформацію про останні оновлення, які
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відбулися на сайті з часу його останнього заходу. Для
зручності відвідувача, при наведенні курсора мишки
рух тексту припиняється.
Використання двох вищенаведених скриптів,
з одного боку, дає змогу ознайомити відвідувача
з новими надходженнями, з іншого, додає певної
динаміки сторінці, при цьому не відволікаючи увагу
відвідувача від головного контенту.
У розділі "Публікації" використані два скрипти.
FancyZoom дозволяє показувати збільшену обкладинку
книжки при натисканні на її зображення. З одного
боку, це виділяє більше місця для корисного контенту
на сторінці, який може бути потрачений на анотацію
книжки, з іншого, дає можливість відвідувачу
оцінити дизайн обкладинки на збільшеному варіанті,
без перезавантаження сторінки. Наступний скрипт
– LazyLoad – використаний при створенні системи
онлайн-перегляду окремих книжок. Його головне
призначення – поступове завантаження зображень, по
мірі перегляду користувачем різних частин книжки.
Для відображення збільшених зображень у
фотогалереї використаний скрипт jQuery lightBox,
який характеризується значним функціоналом у
плані відображення фотографій у фотогалереї та їх
систематизації.
При створенні мобільної версії сайту та окремих
піддоменів використаний адаптивний підхід до
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верстки. Зміна роздільної здатності екрану веде до
зміни розміщення блоків сайту таким чином, аби
вони найкраще відображалися на даному мобільному
пристрої. При цьому використана технологія медіа
запитів у файлах стилів, яка дозволяє для кожного
діапазону
ширини
екрану
прописувати
свої,
притаманні тільки йому правила стильової розмітки.
Для полегшення опису стилів використовували не
абсолютні
одиниці виміру (пункти та пікселі), а
відносні – em і %. Також для збільшення швидкості
відображення сайту на мобільних пристроях при
програмуванні не використовували ресурсозатратні
скрипти, а більш оптимізовані, саме під мобільні
пристрої. Це стосується також графічної складової
сайтів. При ширині екрану менше 480 пікселів
відключається додаткова графіка і спрощується
стильова розмітка, що зменшує навантаження як
на інтернет-канал, так і на процесор мобільного
пристрою. Так, при створенні мобільної версії
сайту використані лише два скрипти, які перед
використанням були попередньо мініфіковані: Boxnav
і Swipe. Перший з них використаний для створення
системи меню з підменю, а другий – для фотогалереї
наземних і прісноводних молюсків. Останній зі
скриптів оптимізований спеціально під мобільні
пристрої, крім того, він підтримує тактильний ефект –
перелистування фотографій пальцем.
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4. Статистичні показники роботи програми
за червень 2012 р. – грудень 2013 р.
У 2012 р. за 6,5 місяців роботи інтернет-програми
(після її переведення на окреме доменне ім’я pipmollusca.org) було зареєстровано 3239 відвідувань, під
час яких здійснено 15287 переглядів окремих сторінок.
Протягом 2013 р. на головному домені зафіксовано
10153 відвідування і 46663 перегляди. Обидва роки
спостерігалося зростання кількості відвідувачів
наприкінці року (рис. 4.1), яке розпочиналося в жовтні
та було особливо відчутним у грудні, аж до загального
падіння відвідуваності в період новорічних і різдвяних
свят. Зростання відвідуваності в грудні може бути, хоча
б частково, пов’язаним з вивченням теми "Молюски"
у шкільному курсі зоології, яке розпочинається саме в
цей час.
Проте максимальна активність відвідувачів,
яку можна опосередковано оцінити за кількістю
переглядів окремих сторінок, не завжди співпадала
з максимальною кількістю відвідувань. Зокрема, у
2013 р. максимальна кількість переглядів (5773) була
зафіксована не в грудні, а в червні (рис. 4.1). Наразі
не відомо, з чим пов’язаний такий спалах активності
відвідувачів саме в цей період: з початком літніх
канікул, зоологічної практики у вищих навчальних
закладах або просто з настанням стабільної теплої
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погоди, що збільшило ймовірність побачити окремі
види молюсків у природних умовах.

Рис. 4.1. Розподіл відвідуваності головного домену
інтернет-програми по місяцях. Унікальні відвідувачі
– без врахування повторних візитів протягом місяця.
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рази перевищила аналогічний показник для 2012 р.,
кількість переглядів сторінок – в 1,8 рази. Це свідчить
про позитивну динаміку відвідуваності сайту.
Відвідуваність піддомену "З молюсками по
Україні",
створеного
спеціально
для
надання
методичної допомоги шкільним вчителям біології,
також закономірно зростала в грудні (рис. 4.2). Це
було пов’язаним із вже згаданим нами початком
вивчення теми "Молюски" в загальноосвітніх
школах. Порівняно з листопадом, у грудні кількість
відвідувачів "педагогічного" піддомену зросла в 2,3
рази, а кількість переглядів окремих сторінок (не
зважаючи на відносно невелику загальну кількість
сторінок на цьому піддомені порівняно з головним) – у
3,1 рази. Загалом піддомен "З молюсками по Україні"
за 5 місяців його існування мав 1050 відвідувань
і 2592 перегляди сторінок. Оскільки цей піддомен
зорієнтований переважно не на тривале перебування
на його сторінках, а, по можливості, швидкий пошук
і вільне скачування потрібних вчителям і учням
матеріалів у найзручнішій для них формі, показником
ефективності його роботи можна вважати також
кількість скачувань, яка на кінець 2013 р. досягла
217. Кількісний розподіл скачаних матеріалів буде
проаналізовано нижче.

Протягом другого півріччя 2013 р. загальна кількість
відвідувань головного домену інтернет-програми в 2,0
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Рис. 4.2. Розподіл відвідуваності
піддомену по місяцях.

"педагогічного"

Не менш важливим для планування подальшої
ефективної роботи будь-якого сайту є аналіз шляхів,
якими потенційні користувачі потрапляють на його
сторінки (рис. 4.3). Для Просвітницької інтернетпрограми
"Молюски"
головними
джерелами
відвідуваності в 2013 р. були пошукові системи
(загалом 63,1% від загальної кількості відвідувань)
і прямі заходи (25,7%). Останнє опосередковано
свідчить про досить значну роль повторних відвідувань
сайту, за запам’ятованими раніше посиланнями.
Серед пошукових систем головну роль відігравали
Google (33,7%) та Yandex (24,5%). Не такою високою,
але досить стабільною була частка відвідувачів, які
заходили на інтернет-програму з пошукової системи
Mail.ru – загалом за рік 4,3%.
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Рис. 4.3. Джерела відвідуваності головного домену
інтернет-програми в 2013 р.
Заходи відвідувачів за посиланнями, розміщеними
на зовнішніх сайтах, становили лише 11,2% від
загальної відвідуваності (рис. 4.3). Було встановлено,
що обговорення та посилання на спеціалізованих
малакологічних, зоологічних або біологічних форумах,
у соціальних мережах
істотно не впливають на
загальну відвідуваність інтернет-програми, хоча й
можуть викликати короткотермінове підвищення
рівня відвідуваності окремих її сторінок.
Найпопулярнішими
запитами,
за
якими
відвідувачі заходили на головний домен інтернетпрограми з пошукових систем, у 2013 р. були
(в напрямку
зменшення
кількості запитів):
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"Пресноводные моллюски", "Все о моллюсках",
"Моллюски Азовского моря", "Перлівниця", "Янтарка
обыкновенная", "Моллюски Средиземного моря",
"Моллюски Черного моря", "Перлівниця звичайна",
"Рассказ
о
моллюсках",
"Цепея",
"Моллюски
Адриатического моря", "Молюски", "Котушка рогова",
"Равлики лісові". Загалом переважали запити, пов’язані
з водними молюсками – прісноводними та морськими.
Характер найпопулярніших запитів переважно
досить загальний, хоча й тут трапляються назви
окремих родів (цепея – Cepaea; перлівниця – Unio)
або навіть видів (янтарка звичайна – Succinea putris;
перлівниця звичайна – Unio pictorum; церастодерма
Ламарка – Cerastoderma lamarcki; котушка рогова –
Planorbarius corneus). Привертає увагу значний інтерес
українськомовних користувачів інтернет-програми
до прісноводних двостулкових молюсків родини
перлівницевих (Unionidae). Це необхідно враховувати
не лише при подальшому наповненні цифровим
контентом різних розділів анотованої фотогалереї,
але й при підготовці нових розповідей у рубриці
"Дітям – про молюсків", матеріалів для "педагогічного"
піддомену, електронних або друкованих науковопопулярних і довідкових видань.
Найвагомішою та найбільш відвідуваною частиною
Просвітницької інтернет-програми "Молюски" є
анотована фотогалерея. Це зумовлено, очевидно, не
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лише обсягами представленої в її розділах інформації,
але й особливою привабливістю для пересічного
відвідувача поєднання якісної графічної (цифрові
фотографії) та лаконічної текстової інформації.
Загалом за 2013 р. кількість переглядів окремих
сторінок фотогалереї перевищила 30 тисяч (табл.
4.1). Це становить понад 70% від загальної кількості
переглядів сторінок на головному домені інтернетпрограми протягом 2013 р.
Таблиця 4.1
Відвідуваність різних розділів анотованої
фотогалереї протягом 2013 р.

Загальна кількість переглядів сторінок мало
відрізнялася в підрозділах фотогалереї, присвячених
наземним, прісноводним і морським молюскам України
(табл. 4.1). Але варто враховувати й те, що фотогалерея
наземних молюсків містить значно більше видів (отже,
один відвідувач може потенційно переглянути більшу
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кількість сторінок). Таким чином, наведені в таблиці 4.1
цифри опосередковано свідчать про відносно менший
інтерес користувачів інтернет-програми до наземних
молюсків порівняно з прісноводними та морськими.
Щоправда, це більше стосується української частини
інтернет-програми.
Відносно низька кількість переглядів в розділі
"Екзотичні молюски" пов’язана більше з його
технічною особливістю, адже до недавнього часу (див.
розділ 2.2.5) цей розділ представляв собою єдину
веб-сторінку, на якій за латинською абеткою були
розміщені спочатку різні види черевоногих, а потім –
двостулкових молюсків. Значний інтерес пересічних
відвідувачів до молюсків, переважно морських, не
представлених на території України, підтверджується
як пошуковими запитами (див. вище), так й кількістю
переглядів та скачувань відповідних текстів у розділі
"Дітям – про молюсків".
Найпопулярнішими серед відвідувачів інтернетпрограми видами (за кількістю переглядів відповідних
сторінок протягом року) у 2013 р. виявилися: серед
прісноводних молюсків – перлівниця звичайна Unio
pictorum (632 перегляди), серед наземних – садова
цепея Cepaea hortensis (358), серед морських –
Cyclope donovani (369). Присутність у цьому переліку
перших двох видів добре узгоджується з популярними
пошуковими запитами (див. вище), третій потрапив
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до нього швидше з технічних причин. Cyclope donovani
– перший у переліку видів черевоногих молюсків у
своєму підрозділі фотогалереї. Тому відвідувачі, не
знайомі з латинськими назвами, проте зацікавлені
азово-чорноморськими
молюсками,
неодмінно
починають перегляд фотогалереї саме з нього.
У
рубриці
"Дітям – про
молюсків"
найпопулярнішими були: 1) за кількістю відвідувань
– розповіді № 2, 4 і 6 – про наземних молюсків
(слизняків і равликів, поліморфізм забарвлення
черепашки, антропохорію); 2) за кількістю скачувань
– розповіді № 2 (про слизняків та їх еволюцію), № 8
(про напрямок закручування обертів черепашки в
черевоногих молюсків та його значення для еволюції
молюсків), № 1 (про можливе функціональне значення
дивовижних виростів на черепашках морських
тропічних молюсків). Варто відзначити, що головними
"героями" розповідей № 4 і 6 знову були представники
роду Cepaea, відносно добре відомі неспеціалістам
завдяки красивим черепашкам з дуже мінливим
забарвленням.
Серед книжкових видань, представлених у
рубриці "Наукові публікації співробітників лабораторії
малакології ДПМ НАНУ", найбільшу зацікавленість
відвідувачів у 2013 р. викликали: в українській частині
програми – нещодавно опублікований "Визначник
наземних молюсків України", в її російській частині
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– науково-популярна брошура "50 найпомітніших
молюсків Львова та околиць", незважаючи
на
мову цього видання та його значну територіальну
обмеженість.
Останній
факт
опосередковано
підтверджує існування значного дефіциту якісної
науково-популярної літератури про молюсків не
лише в Україні, але й в інших країнах колишнього
Радянського Союзу.
На
"педагогічному"
піддомені
серед
217
скачувань 68,0% становили презентації, 18,1% –
оглядова лекція та лише 13,8% – картки з описами
та зображеннями окремих видів, розміщені в
розділі "Роздатковий матеріал". Серед презентацій
найбільшою популярністю користувалися презентації
№ 1 (71 скачування) та № 2 (45 скачувань), присвячені
відповідно
безчерепашковим
(слизняки)
та
черепашковим (равлики) наземним молюскам. Серед
роздаткового матеріалу також частіше скачували
картки з наземними молюсками (47,7% від загальною
кількості скачувань у цьому розділі). Можливо, це
пов’язано з меншою поінформованістю вчителів
біології саме про наземних молюсків, з їх гіршою
представленістю в навчальній, методичній і науковопопулярній літературі.
Більшість
користувачів
(86,2%)
надавали
перевагу презентаціям у форматі PowerPoint перед
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тими самими презентаціями у вигляді pdf. Кількість
скачувань презентацій українською мовою майже в 9
разів перевищувала кількість скачувань їх російських
аналогів. Це можна вважати закономірним, оскільки
піддомен "З молюсками по України" був створений
саме для українських вчителів біології (на відміну
від двомовного головного домену просвітницької
програми).
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