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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – сформувати необхідні знання щодо суспільного призначення музеїв, 

ролі, яку музей виконує відносно мінливих потреб суспільства та людини, а також 

створення цілісної уяви щодо музею як соціального інституту. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: 

- основні поняття та визначення музеєзнавства; 

- властивості, види й типи музеїв; 

- етапи формування музейництва в історії людства й основні ідеї вітчизняної суспільної думки 

щодо музеєзнавства. 

 

2. Вміти: 

- критично аналізувати різноманітну інформацію, самостійно підбирати літературу та 

працювати з джерелами; 

- використовувати методологію дослідження в галузі музеєзнавства; 

- застосовувати прийоми та методи музеєзнавства у історичних, краєзнавчих, етнографічних та 

інших дослідженнях з метою їх використання у навчальних цілях. 

 

3. Володіти: 

- здатністю до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 

- готовністю до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу; 

- готовністю до публічного виступу за фахом, доводити власні висновки, пропозиції, аргументи. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Соціальна функція музею» належить до переліку дисциплін вільного 

вибору студента. Ставляться питання про функціональну значимість музею на сучасному етапі. 

Музей інтерпретується як соціальний інститут, що виконує у суспільстві ряд функцій. 

Аналізуються сучасні умови реалізації музеєм його функцій та їхня трансформація. Музеї є 

унікальними освітніми установами, соціально-педагогічна функція яких, як одна з основних, стала 

складатися практично разом з появою самих музеїв. Нині музей виконує важливу роль в подоланні 

комунікаційної кризи. У випадку з музеєм функція комунікації передбачає досить широкий 

спектр форм діяльності. До числа основних належать виставки, публікації, освітні програми та 

інші заходи, що проводяться музеєм. Аналізується ядро музейної комунікації – експозиція, яка 

за суттю є музеологічним артефактом. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): формування знань щодо соціальних функцій музею. У 

результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти основні поняття та визначення курсу, 

всебічно аналізувати основні наукові праці та концепції щодо соціальних функцій музею, 

знати головні засади соціальної функції музею, вміти розкрити усі соціальні функції музею, 

здійснити історико-педагогічний аналіз і розкрити тенденції розвитку музею як соціального 

явища. Вміти визначити освітній компонент музею, його специфічні особливості. 

 
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 

підсумкові 

й оцінці з 

дисципліни 
Код 

 
Результат навчання 

1.1 Знати основні поняття та визначення 

курсу. 
 

Лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота  
7% 



 

1.2 Знати основні наукові праці та концепції 
щодо соціальної функції музею. 

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне опитування 
 

13% 

презентація 5% 

1.3 Знати головні засади соціальної функції 

музею. 

Лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота  

10% 

2.1 Вміти характеризувати та розкрити усі 

соціальні функції музею. 

Лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне опитування 15% 

презентація 10% 

2.2 Вміти вільно використовувати отримані 
теоретичні знання у галузі соціальної 
функції музею для вирішення конкретних 
практичних завдань, зокрема створення 
пропозицій щодо покращення реалізації 
соціальної функції музею. 

Самостійна робота екзамен 20% 

4.1 Прийняти і обґрунтувати рішення та нести 
відповідальність за пропозиції та 
рекомендації з обґрунтування музею як 
соціального інституту. 

Самостійна робота екзамен 20% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 4.1 

Здатність комунікувати і співпрацювати з державними і громадськими 

організаціями, міжнародними музейними і пам’яткоохоронними 

інституціями. 

 

    +  

Вміння здійснювати стратегічне музейне планування в умовах ринкової 

динаміки та конкуренції. 

 

     + 

Уміння адаптувати результати наукових досліджень під час створення 

нових та використання існуючих експозицій, виставок, екскурсійно-

туристичних маршрутів тощо. 

    +  

Готувати методичні рекомендації щодо тематики, мети, проведення 

науково-популярної лекції чи екскурсії відповідно до вікових особливостей та 

освітнього рівня слухачів. 

+  + + +  

Вміння використовувати інтерактивні педагогічні прийоми та методи для 

реалізації культурно-освітніх програм. 
    +  

Уміння застосовувати набуті знання у формуванні ціннісних орієнтацій 

громадян, суспільного світогляду загалом. 
     + 



 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання*: 

Контрольна робота з тем (тест): РН 1.1, 1.3 – 17 балів/ 11 балів. 

Презентація з перевірки самостійної роботи: РН 1.2, 2.1 – 15 балів / 9 балів. 

Оцінювання роботи під час семінарського заняття: РН 1.2, 2.1 – 28 балів / 16 балів. 

*Примітка: максимальний бал / пороговий бал для отримання  позитивної оцінки. 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – екзамен; 

- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом – 40 балів; 

- оцінюються такі результати навчання студента: вміння представити музеї як 

соціальні інститути, вміння характеризувати основні функції музею. 

- форма проведення екзамену – письмова, види завдань – завдання, які потребують 

розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 

складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до екзамену: студент не допускається до екзамену, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований 

мінімум допуску до екзамену 36 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну кількість балів 

студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових модулів (бали, 

отримані під час семінарів (усні опитування); бали, отримані за створення презентацій згідно 

власних тем у межах курсу або тем даних з переліку самостійної роботи; бали, отримані під час 

модульного контролю (за виконання тестових завдань), а також бали, отримані під час 

складання підсумкового контролю (екзамену), а саме: за виконання запропонованих завдань. 

Зміст курсу складається з 1 змістового модуля, який включає в себе лекції, семінари, 

самостійну роботу студентів, що завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 

програмного матеріалу курсу.  

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: поточний контроль 

(контрольні роботи, презентації, письмові завдання) і підсумковий контроль (екзамен). Загальна 

сума балів – 100 балів (із них, семестровий контроль – максимум 60 балів; екзамен – максимум 

40 балів). 

 
 

Змістовий модуль 1.  

 

 

Екзамен 

 

60 залікових балів  

(максимум) 

 

 

 

40 балів 

(максимум) 

 

Семінарські заняття Самостійна 

робота 

Модульний контроль  

28 

(максимум) 

15 

(максимум) 

17 

(максимум) 

Семінарські заняття 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість отримати від 1 до 

4 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

• повнота розкриття питання     1 бали; 

• логіка викладення       1 бал; 

• використання основної  і додаткової літератури  1 бал; 

• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 



 

Самостійна робота 

Основним завданням самостійної роботи є розширення та поглиблення студентами 

теоретичних знань з дисципліни та отримання практичних вмінь самостійного пошуку, 

вивчення та аналізу різноманітних історичних джерел та наукової історичної літератури. 

Виконання самостійної роботи перевіряється у вигляді презентації теми з переліку для 

самостійної роботи або тем, узгоджених з викладачем. Термін виконання – до кінця змістового 

модуля. Презентації подаються на перевірку через електронну адресу викладача. Виконання 

однієї презентації з перевірки самостійної роботи студентів оцінюється від 1 до 15 балів. 

Критерії оцінювання самостійної роботи:  

• глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція,  

зрозумілі та чіткі слайди, є незначні помилки     11-15 балів; 

• тема розкрита неповно, робота переобтяжена  

текстом або картинками       8-10 балів; 

• невдало підібрано приклади, порушено логіку  

викладу матеріалу, висновки сформульовано не точно,  

презентацію важко сприймати, непродумано оформлення слайдів 5-7 бали; 

• проект акцентований на темі, але не висвітлює її,  

є фактичні помилки, неточності, кількість слайдів не більше 5,  

не має списку використаних джерел та літератури    1-4 бали. 

Перелік тем для самостійної роботи викладач висилає електронною поштою після 

проведення першої лекції. 

Модульний контроль 

У курсі передбачено 1 змістовий модуль та 1 модульну контрольну роботу. По 

завершенні вивчення змістового модулю студент складає модульний контроль (МК). Участь 

всіх студентів в контрольному заході обов’язкова. МК проводиться у письмовій тестовій формі 

та виконується на останньому занятті зі змістового модуля. Тест містить 17 тестових завдань, 

правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, яку 

можна набрати за МК – 17 балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються відповідно до чинних в Університеті нормативних 

документів. 

Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, перелік питань самостійної 

роботи, питання та завдання підсумкової контрольної роботи з даної дисципліни див. 

Навчально-методичний комплекс з даної дисципліни. 

Екзаменаційний білет містить 2 питання, кожне з яких оцінюється у діапазоні від 1 до 20 

балів.  

Критерії оцінок з одного екзаменаційного завдання: 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

4-6 

Відповідь має значні помилки елементарного рівня 1-3 

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового оцінювання не 

менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне 

складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до екзамену – 

36 балів. 

 

 

 



 

При простому розрахунку отримаємо: 

  Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Екзамен  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 17 19 24 60 

Максимум 25 35 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 



 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських занять. 

№  
 

Назва теми 

Кількість годин 

 

 

 

 
Лекції 

Семінар. 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1.  

1 Вступ. Основні поняття та стан наукової 

розробки курсу 

4 2 10 

2 Класифікація музеїв та їхніх функцій 2 2 18 

3 Функція документування  4 2 10 

4 Науково-дослідна функція 4 2 10 

5 Охоронна функція 4 2 10 

6 Освітньо-виховна функція 4 2 10 

7 Комунікативна функція 4 1 10 

Модульна контрольна робота   1  

Презентація з перевірки самостійної роботи   2 

Всього 26 14 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 26 год.  

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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