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Вступ 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Іміджелогія та іміджмейкінг» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності». 

Предметом вивчення дисципліни є  система знань про теоретико-методологічні засади 

іміджу його структуру та особливості формування. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Іміджелогія та іміджмейкінг» 

органічно поєднана з такими дисциплінами як «Культурологія», «Основи культурної політики», 

«Етика ті естетика», «Етика ділового спілкування». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Іміджелогія та іміджмейкінг» є: 

 - ознайомлення студентів з теоретичними основами, механізмами та методами формування 

іміджу;  

- основними напрямками діяльності іміджмейкерів та психологічними технологіями 

створення іміджу;  

- сформувати вміння та навички в галузі конструювання бажаного іміджу об’ єкта (людини, 

організації тощо) під час здійснення своєї професійної діяльності. 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Іміджелогія та іміджмейкінг» є: 

- набуття комплексу знань щодо іміджелогії, іміджмейкерстві  та іміджі та сформувати уявлення 

про методику формування іміджу, підкріплене практичною побудовою іміджу конкретного об’єкта; 

- сприяти розумінню студентами місця і значення іміджелогії в системі суспільствознавчих наук, а 

також в сфері професійної діяльності; навчити студентів основам мистецтва використання 

закономірностей побудови іміджу в практичній діяльності;  

- допомогти студентам опанувати технології самопрезентації, а також навички і вміння їх 

ефективного використання в процесі майбутньої професійної діяльності; 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- типології іміджів та їх функцій; 

- принципи корпоративної культури в організації; 

- методи формування, реалізації, коригування іміджу в організації; 

- інструментарій іміджелогії; 

- основи іміджмейкінгу; 

- особливості ділового іміджу; 

- технології створення іміджу. 

уміти: 

- практично використовувати засвоєні теоретичні знання; 

- планувати процес створення власного, політичного й іміджу організації; 
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- вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах іміджевої діяльності. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1 Тема 1 Іміджелогія в системі суспільних наук  

Генеза, предмет, практичні і теоретичні напрями іміджелогії. Функції іміджу. Типізація 

іміджу. 

Тема 2 Види індивідуального іміджу  

Габітарний імідж. Вербальний імідж. Середовищний імідж. Уречевлений імідж. Кінетичний 

імідж. Ментальний імідж. 

Тема 3 Інструментарій іміджелогії  

Позиціонування. Маніпулювання. Міфологозація. Емоціоналізація. Формат. Вербалізація. 

Деталізація. Акцентування інформації. 

Тема 4 Інструментарій іміджелогії  

Архаїзація. Заміна цілей. Подання суперечливих сигналів. Нейролінгвістичне 

програмування. Впровадження моделей сприйняття. Контекстне введення знаків. Дистанціювання. 

Метафоризація. Візуалізація. Опитування громадської думки. 

Тема 5 Іміджмейкінг: сутність і основні принципи 

Цілі та завдання іміджмейкінгу.  Психологічні аспекти створення образу в іміджмейкерстві. 

Специфіка особистого сприйняття іміджу. 

Тема 6 Імідж організації  

Складові іміджу організації. Базові моделі іміджу організації. Психологічні аспекти 

формування іміджу організації. 

 Тема 7 Політичний імідж  

Сутність і підходи до визначення політичного іміджу. Класифікації політичного іміджу. 

Стратегії виборчих кампаній. Технологія створення іміджу політика. Імідж держави. 

Змістовий модуль 2   

Тема 1 Технології управління особистісним іміджем  

Структура особистісного іміджу. Глибинні характеристики іміджу. Психологічні 

передумови формування ділового іміджу. 

Тема 2 Побудова ефективного іміджу  

Стратегії управління особистісним іміджем. Техніки створення ефективного імідж-образу. 

Технології створення габітарного (зовнішнього) іміджу. 

Тема 3 Особливості створення ділового іміджу 

Імідж ділового чоловіка у сучасному світі. Види одягу й взуття для ділового чоловіка. 

Індивідуальність аксесуарів та зовнішнього вигляду чоловіка. Імідж ділової жінки у сучасному 
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світі. Види одягу і взуття для ділової жінки. Поєднання кольорів у жіночому одязі. 

Індивідуальність аксесуарів та зовнішнього вигляду жінки. 

Тема 4 Теоретична база іміджелогії 

Імідж та його види. Функції іміджу. Функціональні і психологічні переваги суб'єкта іміджу. 

Тема 5 Соціальна база іміджелогії  

Типи мотивацій.  Види індивідуального іміджу. Імідж спрямований на сприйняття. Імідж 

спрямований на самовідчуття. Сомопрезентація. 

Тема 6 Соціально-психологічна база іміджелогії 

Пряма іміджформуюча інформація: технологічні прийоми. Непряма іміджформуюча 

інформація. Правила іміджформуючої інформації. 

Тема 7 Корпоративна культура 

Культура організації. Елементи корпоративної культури. Створення корпоративної 

культури. Формування спецефічної корпоративної культури. 

Тема 8 Зовнішній корпоративний імідж 

Якість продукції. Реклама: види, цілі та задачі. Зв’язок зі ЗМІ. Public Relations. 

Теми семінарських занять 

1. Іміджелогія в системі суспільних наук. 

2. Види індивідуального іміджу. 

3. Інструментарій іміджелогії. 

4. Інструментарій іміджелогії. 

5. Іміджмейкінг: сутність і основні принципи. 

6. Імідж організації. 

7. Політичний імідж. 

8. Технології управління особистісним іміджем. 

9. Побудова ефективного іміджу. 

10. Особливості створення ділового іміджу. 

11. Теоретична база іміджелогії. 

12. Соціальна база іміджелогії. 

13. Соціально-психологічна база іміджелогії. 

14.  Корпоративна культура. 

15. Зовнішній корпоративний імідж. 

3. Рекомендована література 
1. Алехина И. В. Имидж и этикет делового человека / И. В. Алехина. – М.: Изд-во «ЭНН»: 

Центр правовой защиты, 1996. – 126 с. 

2. Бабич И. Оценка имиджа промышленного предприятия / И. Бабич // Бизнес Информ. – 

1997. – № 8. – С. 47–50. 
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3. Вахрушева М. Н. Идеология и имидж современной компании /  М. Н. Вахрушева // Тр. 

СГУ. Вып. 23. Проблемы гуманитарных наук: Юриспруденция. Философия. Экономика и 

менеджмент. Социология. образования. История. Филология. – М., 2000. – С. 64–71. 

4. Віаніс-Трофименко К. Б. Імідж сучасної школи. / К. Б. Віаніс-Трофименко // Упр. шк. – 

2003. – Берез. (№ 8). – С. 12–13. 

5. Вольдман Л. Ю. Имидж организации и механизм его формирования / Л. Ю. Вольдман // 

Высш. образование сегодня. – 2004. – № 7. – С. 20–25. 

6. Гаврильченко А. Привлекательная компания: как понравиться специалисту? / А. 

Гаврильченко // Отдел кадров. – 2001. – № 9. – С. 8–9. 

7. Головнева И. Привлекательный имидж – как его создать? /  И. Головнева // Новий 

колегіум. – 2000. – № 2. – С. 38–41; Дайджест школа-парк. – 2001. – № 3–4. – С. 125–129. 

8. Дагаева Е. А. Управление имиджем вуза / Е. А. Дагаева // Упр. персоналом. – 2005. – № 3. 

– С. 26–28. 

9. Дик Рольф ван. Преданность и идентификация с организацией = Commitment und 

Identifikation mit Organisationen: [Cоврем. культура работы с персоналом: Орг. психология]: Пер. с 

нем. / Рольф ван Дик. – Х.: Гуманитар. центр, 2006. – 140 с. – Библиогр.: с. 133–140. 

10. Джи Б. Имидж фирмы: Планирование, формирование, продвижение (Теория и практика 

менеджмента): Пер. с англ. / Б. Джи.– СПб. и др., 2000. – 221 с. 

11. Доти Д. И. Паблисити и паблик рилейшнз = Publicity and Public Relations: [Пер. с англ.] / 

Д. И. Доти. – М.: Филинъ, 1996. – 285 с. – (Экономика для практиков). – Библиогр.: с. 279–280. 

12. Живаєва Т. Імідж освітнього закладу та особистість керівника / Тетяна Живаєва // Дошк. 

виховання. – 2002. – № 6. – С. 69–71. 

13. Маценко В. Ф. Технология создания имиджа / В. Ф. Маценко // Практ. психологія та соц. 

работа. – 1988. – № 1. – С. 37–40, № 2. – С. 25–28,  № 3. – С. 28–31, № 4. – С. 37–42, № 5. – С. 38–

41. 

14.  Монахов Г. Мелочи создают совершенство. Деловой и светский этикет. Благоприятный 

персональный имидж / Георгий Монахов. – К.: Альтерпрес, 2001. – 473 с. 

15. Морозова О. А. PR-технологии в создании имиджа негосударственного высшего 

учебного заведения / О. А. Морозова // PR-образовании. – 2005. – № 1. – С. 43–58. 

16. Нефедова И. Я и мой имидж / И. Нефедова, Е. Власова. – М., 1997. – 207 с. 

17. Панасюк А. Ю. Вам нужен имиджмейкер?: Или о том, как создавать свой имидж / А. Ю. 

Панасюк; Акад. нар. хоз-ва при правительстве Рос. федерации. – М.: Дело, 1998. – 240 с.: ил. – 

Предм. указ.: с. 234–239. 

18. Петрова Е. А. Имидж специалиста – имидж организации – имидж профессионального 

образования в России / Е. А. Петрова // PR в образовании. – 2003. – № 4. – С. 4–6. 
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19. Попова М. В. Социальные механизмы воздействия внутрифирменных коммуникаций на 

состояние имиджа корпорации / М. В. Попова // Вестн. Москов. ун-та. Сер. 18, Социология и 

политология. – 2004. – № 1. – С. 73–88. 

20. Почепцов Г. Г. Имиджелогия. / Г. Г. Почепцов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. – 

698 с. 

21. Почепцов Г. Г. Профессия: имиджмейкер / Георгий Почепцов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

К.: Студцентр, 1998. – 256 с. – Библиогр.: с. 253–256. 

22. Пірен М. І. Основи політичної психології: Навч. посіб. / М. І. Пірен. – К.: Мiленiум, 

2003. – 413 с. 

23. Перелыгина Е. Б. Социально-психологическая проблема индивидуального имиджа / Е. Б. 

Перелыгина // Мир психологии. – 2004. – № 4. – С. 154–167. – Библиогр.: с. 166–167 (49 назв.). 

24. Составляющие имиджа фирмы / Подгот. Ольга Соловей // Налоги и бухгалтерский учет. 

– 2004. – 2 февр. (№ 10). – С. 16–17. 

25. Сурин Н. А. Имиджелогия: [Курс лекций] / Н. А. Сурин; Балт. рус. ин-т. – Рига, 2001. – 

192 с. – Библиогр.: с. 186–187. 

26. Шепель В. М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. – М., 1997. – 168 с. 

27. Шкардун В. Д. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия / В. Д. 

Шкардун // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 3. – С. 68–77. 

28. Феофанов О. А. Реклама: новые технологии в России: Учеб. пособие для подгот. 

профессионалов в сфере рекламы / Олег Феофанов. – СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2000. – 378 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

         5.  Засоби діагностики успішності навчання:  

 Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які 

передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і 

передбачає перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра.  

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних і семінарських занять з 

дисципліни – модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати 

тексти, здатності осмислити зміст кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово 

представити певний матеріал.  

Формою модульного контролю є модульна контрольна робота.  
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Семестровий контроль проводиться у формі іспиту в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом 

та графіком навчального процесу.  

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, рейтингова  система 

оцінювання передбачає використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, контрольна 

модульна, підсумкова модульна, підсумкова семестрова, підсумкова з дисципліни. 

 

 


