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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати майбутнім фахівцям систематизоване й емпірично 

аргументоване уявлення про функціонування рекламних і PR-комунікацій, їх місце і роль 

загалом у сучасному світі і, зокрема, в музейній справі; вміння реалізовувати технології PR 

та реклами; розробляти і втілювати рекламні та PR-кампанії в музейній справі. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати  

- загальну інформацію про функціонування музеїв України і світу, 

- історію України і світу. 

2. Вміти  

- шукати інформацію з різних джерел, перевіряти її на достовірність,  

- виділяти головні тези у великому обсязі інформації, 

- здійснювати порівняльний аналіз. 

3. Володіти елементарними навичками  

- роботи з науковою та навчально-методичною літературою,  

- грамотного письма і мовлення, 

- самопрезентації,  

- управління акаунтами. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс «PR та реклама в музейній справі» передбачає ознайомлення студентів із 

теоретичними і практичними аспектами рекламної та PR-діяльності, правовими та етичними 

засадами, що регулюють означену сферу. Під час опанування дисципліни студенти засвоять 

комплекс традиційних та інноваційних рекламних та PR-технологій, специфіку їх 

застосування в музейній справі; особливості взаємодії з медіа; антикризові зв’язки з 

громадськістю; модель розробки комунікаційної кампанії; інструменти ефективності PR та 

реклами. З метою розвитку практичних навичок вони представлять рекламний і PR-проект 

для обраного музею: проведуть комунікаційний аудит, визначають мету, завдання, цільові 

аудиторії, на тактичному рівні – комунікації та дії, обґрунтують критерії ефективності 

комунікаційної кампанії, доцільність обраних рекламних та PR-інструментів. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) сформувати знання щодо специфіки рекламних і PR-комунікацій; 

2) навчити аналізувати за визначеними параметрами рекламні та PR-кампанії музеїв 

України і світу; 

3) навчити використовувати в практичній діяльності технології PR та реклами; 

4) навчити планувати PR-кампанію, а також обґрунтовувати критерії її ефективності; 

5) вдосконалити навички презентації проекту. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання  

(за 

необхідності) 

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1. знати основні підходи до зв’язків з 

громадськістю і розуміння поняття; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

 

усна 

відповідь, 

доповнення,  

 

3 

1.2. знати підходи до поняття і 

тлумачення реклами; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

 

3 
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1.3. знати нормативно-правові та етичні 

засади функціонування PR та 

реклами; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

модульний 

контроль1 

 

 

3 

1.4 знати місце і роль PR та реклами у 

системі маркетингових комунікацій; 

лекція, самостійна 

робота 

доповнення,  

модульний 

контроль1 

 

3 

1.5. знати принципи і функції PR та 

реклами; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна 

відповідь, 

доповнення,  

модульний 

контроль1 

 

3 

1.6. знати рекламну типологію, специфіку 

створення рекламного продукту, 

виділяти новітні форми реклами; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна 

відповідь, 

доповнення,  

робота у 

підгрупах, 

індивідуальне 

завдання1 

 

4 

1.7. знати типологію PR-текстів, 

розуміти процеси конвергенції; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна 

відповідь, 

доповнення,  

індивідуальне 

завдання2 

 

3 

1.8. знати поняття «громадськість», 

«громадська думка», шляхи 

формування і методи дослідження 

громадської думки; 

лекція, самостійна 

робота 

доповнення, 

модульний 

контроль1 

 

3 

1.9. знати типологію традиційних та 

інноваційних технологій PR та 

реклами, особливості їх застосування 

в музейній справі; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна 

відповідь, 

доповнення,  

робота у 

підгрупах, 

індивідуальне 

завдання1 

 

5 

1. 

10. 

знати критерії ефективності PR та 

реклами; 

лекція, самостійна 

робота 

доповнення, 

модульний 

контроль1 

 

3 

1. 

11. 

знати етапи та інструменти 

реалізації PR-кампанії, специфіку 

ведення музеїв у соціальних мережах; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна 

відповідь, 

доповнення,  

індивідуальне 

завдання2 

 

4 

1. 

12. 

знати основні поняття та терміни з 

курсу, особливості взаємодії з медіа в 

музейній справі; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна 

відповідь, 

доповнення, 

модульний 

контроль1,2 

 

3 

2.1. вміти проводити комунікаційний 

аудит; 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна 

відповідь, 

доповнення, 

робота у 

підгрупах 

 

4 
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7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

 
 

Види робіт 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Min. – 23 бали Max. – 40 балів Min. – 23 бали Max. – 40 
балів 

Усна відповідь 2 5  2 5  

Доповнення 1 1 1 1 

Робота у підгрупах 3 5 3 5 

Індивідуальне 

завдання 1 

6 10   

Індивідуальне 

завдання 2 

  6 10 

Модульна контрольна 
робота 1 

6 10   

Модульна контрольна 
робота 2 

  6 10 

 

- підсумкове оцінювання: залік.  

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують  

семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових модулів: 

бали, отримані за модульні контрольні роботи;  

бали, отримані за виконання індивідуальних завдань;  

бали, отримані за роботу у підгрупах; 

бали, отримані за роботу на семінарських заняттях (усна відповідь, 

доповнення);  

а також бали, які отримані за підсумкову контрольну роботу. 

 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 –10. 

 
 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  
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Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем, так і 

деяких розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється під час семінарських занять у формі 

усних відповідей і роботи у підгрупах, оцінювання індивідуальних завдань у формі 

презентації, доповнень на семінарських заняттях та інтерактивних лекціях, модульних 

контрольних робіт, підсумкової контрольної роботи. 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (усна 

відповідь, робота у підгрупах, спрямована на виконання спільного завдання, зокрема у формі 

презентації, доповнення). 

Під час семінару студент має можливість досягти від 2 до 5 балів.  

Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

• повнота розкриття питання     1 бал; 

• логіка викладення      1 бал; 

• використання основної літератури    1 бал; 

• використання додаткової професійної літератури  1 бал; 

• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

 

Самостійна робота 

Виконані індивідуальні завдання у формі презентації студент подає викладачеві не 

пізніше ніж за два тижні до проведення модульного контролю з відповідного Змістового 

модулю.  

Критерії  оцінки індивідуального завдання:  

• опрацювання значного обсягу емпіричного матеріалу, самостійно зроблені висновки, 

візуалізація презентації         10-9 балів; 

• опрацювання значного обсягу емпіричного матеріалу, самостійно зроблені висновки, не 

зовсім вдале оформлення презентації       8-7 балів; 

• опрацювання обмеженого обсягу емпіричного матеріалу, самостійно зроблені висновки 

візуалізація презентації         6 балів. 

Теми індивідуального завдання з кожного змістовного модулю викладач пропонує 

студентам на першому занятті відповідного модулю.  

Лекції проводяться з елементами інтерактивності, що дає змогу викладачу отримати 

зворотній зв'язок, а студенту продемонструвати самостійно набуті знання за допомогою 

основної і додаткової джерельної бази. Такі доповнення оцінюються в 1 бал.  

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК). Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова.  

МК проводиться у формі письмової роботи і містить 2 питання, що потребують 

розгорнутої відповіді, і термінологічний тест. МК оцінюється в 10 балів (максимально): 

- за правильну відповідь на питання тесту студент отримує 1 бал (максимально 4 бали) 

- критерії оцінювання відповідей на питання, що потребують розгорнутої відповіді 

(максимально 6 балів): 

Змістовий модуль 1  

Теоретичні аспекти PR та реклами. 

Змістовий модуль 2 

Практикум PR та реклами в музейній справі. 

Підсумкова 

контрольна 

робота / 

залік 

40 залікових балів 

(максимум) 

40 залікових балів 

(максимум) 

 

 

 

 

20 балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання, 

доповнення) 

Семінари 

(усна 

відповідь, 

робота у 

підгрупах)  

Модульний  

контроль 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання, 

доповнення) 

Семінари 

(усна відповідь, 

робота у 

підгрупах) 

Модульний  

контроль 

15 (10+5) 

(максимум) 

15 

(максимум) 

10 

(максимум) 

15 (10+5) 

(максимум) 

15 

(максимум) 

10 

максимум 
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повна відповідь на питання, ілюстрована власними прикладами    3 бали; 

повна відповідь на питання           2 бали; 

неповна відповідь, розкритий лише один окремий аспект       1 бал. 

Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання 

МК, і даний модуль йому не зараховується.  

 

На останньому лекційному занятті з дисципліни проводиться підсумкова контрольна 

робота (залік) (2 завдання).  

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (від 1 до 10 балів за одне 

завдання) 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 10 балів; 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

 

9 балів; 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу 8 балів; 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

6-7 балів;  

Відповідь фрагментарна, відображені лише окремі аспекти проблеми 4-5 балів; 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі 2-3 балів; 

Відповідь містить  значні помилки елементарного рівня 1 бал. 

 

Бали, які  отримані студентом на підсумковій контрольній роботі, додаються до балів 

набраних студентом за результатами семестрового оцінювання (семінари, модульні 

контрольні роботи, доповнення, індивідуальні завдання).  

Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) є отримання студентом 

під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). 

При цьому обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт та виконання 

індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

Рекомендований мінімум для допуску до підсумкового контрою (заліку) – 46 балів. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 23 23 14 60 

Максимум 40 40 20 100 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студент, який набрав 

суму балів не менше встановленого мінімуму залікових балів (60) має право, за 

погодженням з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну роботу. У випадку, коли 

студент має бажання збільшити кількість балів (але не більше ніж до 100) він складає залік.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план лекцій та семінарських занять. 

 

№ 

лек

ції 

Назва лекції 

Кількість годин 

лек 

ції 

семі 

нари 

сам. 

роб. 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні аспекти PR та реклами. 

1 

Тема 1. Еволюція рекламної та PR-діяльності у 

цивілізаційному контексті: підходи, тлумачення, правові 

та етичні засади. 

4 2 5 

2 
Тема 2. PR та реклама у системі маркетингових 

комунікацій. 
2  5 

3 Тема 3. Типологія реклами в інформаційному суспільстві. 2 2 5 

4 
Тема 4. Громадськість і громадська думка: методи 

дослідження, шляхи формування. 
2  5 

5 
Тема 5. Традиційні та інноваційні технології PR та 

реклами. 
2 2 5 

6 Тема 6. Критерії ефективності PR та реклами. 2  5 

 Індивідуальне завдання 1   10 

Модульний контроль 1  2   

Змістовий модуль 2 

Практикум PR та реклами в музейній справі. 

7 
Тема 7. Планування і реалізація PR-кампанії. Ведення 

музеїв у соціальних мережах. 
2 2 10 

 Тема 8. Проблеми класифікації і типології PR-текстів. 2 2 5 

8 Тема 9. Створення рекламного продукту. 2  5 

9 Тема 10. Антикризові зв’язки з громадськістю. 2  5 

10 
Тема 11. Медіарилейшнз. Особливості взаємодії з медіа в 

музейній справі. 
2 2 5 

 Індивідуальне завдання 2   10 

Модульний контроль 2  1  

Підсумкове оцінювання (залік)  1  

 ВСЬОГО 26 14 80 

 

Загальний обсяг 120 год.,  

в тому числі: 

Лекцій – 26 год.  

семінари – 14 год.  

Самостійна робота - 80 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1. Halvorson K. Content Strategy for the Web : Second edition / Kristina Halvorson, Mellissa 

Rach. – Berkeley, California: New Riders, 2012. – 198 p. 

2. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR : Учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 

624 с.  

3. Грицюта Н.М. Етика рекламної діяльності : навчальний посібник. – К. : Ін-т журналістики 

/ Х. : Оберіг, 2008. – 256 с.  
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4. Королько В. Г. Зв'язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика : підручник / 

Королько В. Г., Некрасова О. В. – Вид. 3-тє, доп. і перероб. – К.: Видавничий дім "Києво-

Могилянська академія", 2009. – 831 с. 

5. Основи реклами і зв’язків з громадськістю : підручник / [Іванов В.Ф., Бугрим В.В., Башук 

А.І. та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2011. – 431 с.  

6. Ромат Е.В. Реклама. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 208 с.  

7. Харитонов М.В. Реклама и PR в массовых коммуникациях. – СПб. : Речь, 2008. – 198 с.  

8. Шевченко О.В. PR: теорія і практика : підручник / О.В. Шевченко, А.В. Яковець. – К. : 

Бізнесполіграф, 2011. – 464 с.  

 

Додаткові: 

1. 10 правил создания контентной стратегии : Перевод и адаптация презентации Мелиссы 

Рах из Braintraffic.com [Електронний ресурс] // SlideShare. – 12.03.2013. – Режим доступу: 

https://www.slideshare.net/vetas/contentstrategy-translated – Дата доступу: 26.06.2018. 

2. Bernays, Edward L. Crystallizing Public Opinion / Edward L. Bernays. – 2011. – 216 p. 

3. Hunt T. The Power of Social Networking: Using the Whuffie Factor to Build Your Business / 

Т.Hunt. – New York: Springer, 2010 – 156 р. 

4. The Follower Factory [Електронний ресурс] / Nicholas Confessore, Gabriel J.X. Dance, 

Richard Harris, Mark Hansen // The New York Times. – 27.01.2018. – Режим доступу: 

https://www.nytimes.com/interactive/2018/01/27/technology/social-media-bots.html – Дата 

доступу: 09.05.2018. 

5. Башук А.І. Особливості реалізації військово-патріотичного дискурсу (на матеріалі 

Facebook-сторінки президента України Петра Порошенка) – Режим доступу: 

https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-2/36.pdf 

6. Кафтанжиев Х. Герои и красавицы в рекламе / Христоф Кафтанжиев. – СПб. : Питер, 

2008. – 223 с. 

7. Кафтанжиев Х. Образ женщины в рекламе / Христоф Кафтанжиев. – М. : РИП-холдинг, 

2007. – 232 с.  

8. Кеннеди Дэн С. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. – 2-е изд. / Дэн С. 

Кеннеди, К. Уэлш-Филлипс. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 344 с.  

9. Киссейн Э. Основы контентной стратегии / Эрин Киссейн. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2012. – 128 с. 

10. Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций / А.Д. Кривоносов. – 

СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 254 с. 

11. Методологія досліджень мас-медіа: робоча книга (handbook) / за заг. ред. К.Г. Сіріньок-

Долгарьової. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 156 с. 

12. Почепцов Г. Від Facebook’у і Гламуру до WikiLeaks: медіакомунікації / Г.Г. Почепцов. – 

К. : Спадщина, 2012. – 464 с. 

13. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Г.Г. Почепцов. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. 

: Т-во «Знання», КОО, 2006. – 327 с. 

14. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент : учеб. пособие / Г.В. Пушкарева. – М. : Дело, 

2002. – 400 с. 

15. Різун В.В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посібник / В.В. 

Різун, Т.В. Скотникова. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Преса України, 2008. – 144 с.  

16. Связи с общественностью: Теория, практика, коммуникационные стратегии : учеб. 

пособие / под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. – М. : Аспект Пресс, 2011. – 198 с. 

17. Тодорова О. Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних 

комунікаціях сучасного бізнесу : монографія / Оксана Тодорова. – К. : 

Інтерконтиненталь-Україна, 2015. – 176 с.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://www.nytimes.com/interactive/2018/01/27/technology/social-media-bots.html
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18. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Х. : 

Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.  

19. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях [Електронний ресурс] / Дамир Халилов. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2013. – Режим доступу: https://moi-

portal.ru/upload/iblock/8b2/8b2246b6b04d87c9065730d33e451f49.pdf – Дата доступу: 

21.02.2018. 

20. Чумиков А.И. Связи с общественностью. Теория и практика : учеб. пособие для 

студентов вузов / А.И. Чумиков, М.П. Бочаров. – 3 изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2006. – 

551 с. 

 

10. Додаткові ресурси: 

1. Creativity online [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://creativity-

online.com/ 

2. PRportal [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://prportal.com.ua/ 

3. Sostav.ua [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.sostav.ua/ 

4. The International Public Relations Association [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://www.ipra.org 

5. Trainings [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://trainings.350.org/?s=media 

6. Детектор медіа [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://detector.media/ 

 

 

https://moi-portal.ru/upload/iblock/8b2/8b2246b6b04d87c9065730d33e451f49.pdf
https://moi-portal.ru/upload/iblock/8b2/8b2246b6b04d87c9065730d33e451f49.pdf
http://creativity-online.com/
http://creativity-online.com/
http://prportal.com.ua/
http://www.sostav.ua/
https://trainings.350.org/?s=media
http://detector.media/

