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ВСТУП 

 

 

Навчальна дисципліна «Основи іміджелогії» – спеціальний навчальний 

курс, розроблений для студентів четвертого курсу спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з теоретичними 

засадами, механізмами та методами формування іміджу; основними напрямами 

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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– типології іміджів та їх функцій; 

– принципи корпоративної культури в організації; 

– методи формування, реалізації, коригування іміджу в організації; 

– інструментарій іміджелогії; 

– основи іміджмейкінгу; 

– технології створення іміджу. 

За підсумками вивчення навчального курсу студент повинен  

уміти:  

– практично використовувати засвоєні теоретичні знання; 

– планувати процес створення власного, політичного й іміджу організації; 

– вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах 

іміджевої діяльності. 

Методичні вказівки складаються зі вступу, переліку тем і питань для 

самостійного опрацювання, питань до заліку, списку літератури. Кожне 

семінарське заняття має чітко сформульовану тему, план, короткі теоретичні 

відомості, контрольні питання та літературу до теми. 
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1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Іміджелогія в системі суспільних наук  

Мета: сформувати знання щодо ролі іміджелогії в системі суспільних 

наук, визначити функції іміджу, розглянути основні типи іміджу. 

План заняття 

1. Генеза, предмет, практичні та теоретичні напрями іміджелогії. 

2. Функції іміджу. 

3. Типізація іміджу. 

Короткі теоретичні відомості 

Поняття «імідж» походить від лат. «imago», що пов’язане з латинським 

словом «imitari», тобто імітувати, або від слова «image», що в буквальному 

перекладі з англійської чи французької мови означає «образ». Вперше поняття 

іміджу з’явилось у 60-80 роках ХХ століття в галузі загальної та соціальної 

психології в дослідженнях зарубіжних вчених. Його зміст тлумачився 

переважно в контексті теорії сприйняття, діяльності, спілкування і соціального 

пізнання. У загальній психології під образом у широкому значенні розуміють 

суб’єктивну картину світу чи його фрагментів, охоплюючи самого суб’єкта, 

інших людей, просторове оточення і тимчасову послідовність подій. З точки 

зору соціальної психології, імідж є різновидом образу, який виник у результаті 

соціального пізнання. На відміну від загальної психології соціальна психологія 

вивчає формування образів в умовах реальної соціальної групи. «Тлумачний 

словник» дає п’ять різних визначень слова «образ»: 

1. У філософії: предмет та ідеальна форма відображення предметів та 

явищ матеріального світу у свідомості людини. 

2. Вигляд, зовнішність. 

3. Живе, наочне уявлення про будь-який предмет чи об’єкт. 
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4. У літературі, мистецтві: узагальнене художнє відображення дійсності, 

яке постає у формі конкретного, індивідуального явища. 

5. У художньому творі: тип, характер. 

Практична теорія іміджу почала формуватися на Заході в 60-ті роки ХХ 

ст. в економічній сфері як протидія рекламній діяльності конкурентів. Суть її, 

визначена визнаним фахівцем реклами Д. Огілві, у тому, що для успішної 

реалізації товару важливіше створювати у свідомості споживача його 

позитивний образ, ніж надавати інформацію про його окремі специфічні 

властивості. Новий напрям у науці, який з’явився у США з легкої руки 

відомого економіста К. Болдінга, дістав назву «іміджезнавство». У 70-ті роки 

XX ст. елементи цієї теорії почали освоювати фахівці й у країнах колишнього 

Радянського Союзу. Згодом ця теорія іміджу трансформувалася в теорію бренд-

іміджу, тобто створення образу не просто окремих товарів, а груп їх або 

товарних сімейств, об’єднаних певним товарним знаком. Цю теорію було 

покладено в основу технології брендингу. На початку 90-х років формується 

нова галузь гуманітарних технологій – іміджелогія, або наука про технологію 

створення бажаного, дуже потрібного кожному образу. Термін «іміджелогія» 

перекладається, як «наука про образ» від об’єднання двох слів «image» (англ.) – 

образ, подоба, зображення, відображення та «logos» (грец.) – слово, мова, 

роздум. Іміджелогія – це наука про дослідження, розробку та технології 

впровадження у суспільну свідомість бажаного (позитивного і привабливого) 

іміджу людини, соціальної групи чи організації, суспільства (держави), ідеї, 

ідеології, релігії тощо. Як зазначають дослідники, іміджмейкерство не було б 

сформовано у професію, якби іміджелогія не перетворилася б на науку. 

Іміджелогія – це наука про технологію створення особистісної привабливості, 

це галузь наукового знання, що допомагає оволодіти механізмами ефективного 

впливу людини на інших людей (В. Шепель). Ця наука пов’язана із 

виробничою, інтелектуальною та творчою діяльністю людини. Структура 

іміджелогії має дві важливі складові частини, пов’язані між собою системою 

взаємозв’язків і взаємовпливів, це загальна (теоретична) іміджелогія та 
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прикладна іміджелогія (іміджмейкерство). Загальна (теоретична) іміджелогія 

вивчає онтологію іміджу, розглядає питання та проблеми, пов’язані з 

методологічними основами наукового знання, розробляє концептуальні засади 

науки в різних галузях. Прикладна іміджелогія (іміджмейкерство) вивчає 

технології формування іміджу (неймінг, іміджмейкінг, техніки створення 

яскравого образу), розробляє моделі використання імідж-технологій залежно 

від соціального замовлення. Вищезазначене дозволяє стверджувати, що 

іміджелогія  це комплексна інтегративна дисципліна, яка використовує окремі 

результати ряду наук, зокрема соціальної психології, культурології, 

менеджменту та маркетингу, політології тощо, метою якої є створення 

методологічного і методичного оснащення для професійної діяльності зі 

створення і перетворення імідж-образу. 

 Завдання до теми 

1. Написати реферат (1–6). 

2. Відтворіть хронологію появи іміджелогії як науки. 

3. Проаналізуйте типізацію іміджу. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення іміджелогії як науки і навчальної дисципліни. 

2. Охарактеризуйте генезу, предмет, практичні та теоретичні напрями 

іміджелогії. 

3. Які теоретичні напрями іміджелогії є найпопулярніщими в Україні? 

Література: [4. с. 115–119]. 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Види індивідуального іміджу  

Мета: сформувати знання про види індивідуального іміджу; навчитися 

розрізняти основні види індивідуального іміджу. 

План заняття 

1. Габітарний імідж. 

2. Вербальний імідж. 
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3. Середовищний імідж..  

4. Уречевлений імідж. 

5. Кінетичний імідж. 

6. Ментальний імідж. 

Короткі теоретичні відомості 

Індивідуальний імідж – це імідж індивіда (людини). Визначальними в 

його структурі вважаються ознаки, які виражають індивідуальні якості, тобто 

ті, що властиві лише цій особі, відрізняють її від інших, надають їй 

індивідуальності, неповторності. Сукупність індивідуальних ознак дає підстави 

для створення загального враження про людину. Індивідуальний імідж людини 

є проекцією її особистості.  

Габітарний (зовнішній, візуальний) імідж – враховує особливості 

зовнішності людини, які містять статичні (зріст, тілобудова, обличчя), 

середньодинамічні (одяг, зачіска, аксесуари, запах) і експресивні (міміка, 

жести, погляд, хода, пози) компоненти. Габітарний імідж оцінюється також за 

ступенем доглянутості людини, здоровим зовнішнім виглядом. 

Вербальний (мовленнєвий) імідж – інформація про інтелект людини (її 

IQ), котра формується на підставі того, як і що вона говорить. «Вербальний 

імідж» визначають слова, написані й вимовлені, тобто спілкування усне й 

письмове, а також такі показники мовлення як темп, інтонація, гучність, ритм, 

паузи та змістові наголоси, близькомовленнєві характеристики (вимовлювані 

звуки, слова-паразити тощо). Усе це сприймається в сукупності позитивно чи 

негативно та певним чином впливає на імідж людини. Кожній діловій людині 

корисно й необхідно володіти техніками й засобами вербального спілкування, у 

якому лексичний набір і тезаурус (лінгвістичний словник) складають головні 

елементи. 

Середовищний імідж (імідж середовища існування) – характеризує 

середовище перебування людини: місце проживання, роботи, місця проведення 

дозвілля, відпустки і таке ін. Для середовищного іміджу має значення 
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розміщення меблів у квартирі, оформлення робочого місця, марка автомобіля, 

захоплення тощо. 

Уречевлений імідж – все, що людина створює руками: рукоділля, 

ремесло, будівництво. 

Кінетичний імідж – це образ людини, сформований на підгунті його 

кінетики (характеру типових рухів або положення в просторі частин його тіла, 

міміки й жестикуляції). 

У психології під кінетикою розуміється особливий вид мови – кінетичний 

або невербальний який проявляє себе: а) через жестикуляцію (рух рук під час 

мовлення) і б) через положення тіла і його частин у просторі. Сюди ж належить 

й міміка (рух м’язів особи). 

Ментальний імідж – світоглядні та морально-етичні установки 

особистості, соціальні стереотипи. 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (7–10). 

2. Охарактеризуйте вербальний імідж як вид індивідуального іміджу. 

3. Визначте й охарактеризуйте етапи формування індивідуального 

іміджу.  

4. Перерахуйте основні види індивідуального іміджу, які застосовують 

у шоу-бізнесі. 

Контрольні питання 

1. Які чинники впливають на формування вербального іміджу? 

2. Охарактеризуйте особливості габітарного і середовищного іміджу 

політика і ділової людини. 

3.  З яких складових формується кінетичний імідж людини? 

4. Які спільні риси об’єднують уречевлений та ментальний імідж? 

Література: [1. с. 11–14; 3. с. 179–185]. 
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Семінарське заняття № 3 

Тема. Інструментарій іміджелогії 

Мета: сформувати знання про інструментарій іміджелогії.  

План заняття 

1. Позиціонування.  

2. Маніпулювання.  

3. Міфологозація.  

4. Емоціоналізація.  

5. Формат.  

6. Вербалізація.  

7. Деталізація. 

8. Акцентування інформації. 

Короткі теоретичні відомості 

Позиціонування ми можемо уявити собі як поміщення об’єкта в 

сприятливе для нього інформаційне середовище. Чужий, невідомий, 

незнайомий об’єкт в принципі потенційно небезпечний для споживача. Тому 

завданням стає перетворення його на знайомий і потрібний. Позиціонування 

проходить під гаслом: а що це дає для мене. Додатковим плюсом такого 

підходу стає включення поряд з раціональною такої ж сильної емоційної 

складової, яка, як відомо, не тільки володіє більшою силою впливу, але і краще 

запам’ятовується. 

Маніпуляція. Е. Доценко формулює цілу структуру мішеней 

психологічного впливу. Серед них: 

1. Збудники активності (потреби, інтереси, схильності, ідеали). 

2. Регулятори активності (смислові, цільові установки, групові норми, 

самооцінка, світогляд, переконання, вірування). 

3. Когнітивні (інформаційні) структури (знання про світ, людей, відомості 

щодо забезпечення інформацією, людська активність). 

4. Операційний склад діяльності (спосіб мислення, стиль поведінки, 

звички, вміння, навички, кваліфікація). 
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5. Психічний стан. 

Міфологізація – спроба побудови подвійного повідомлення, бажання 

обійти фільтр аудиторії, впливати на неї на підсвідомому рівні. Ефективна 

комунікація не стільки задає нові повідомлення, скільки підключається до вже 

наявних у масовій свідомості уявленням. Міф і архетип – це саме той тип 

інформації, який на глибинному рівні присутній у кожному з нас, і завдання 

полягає в тому, щоб активізувати цю символіку на вигідному для комунікатора 

напрямі. 

Емоціоналізація. Емоції краще запам’ятовуються, краще сприймаються, 

тому будь-яке повідомлення, що несе емоційну інформацію, дуже важливо для 

впливу. 

Вербалізація. Вербальні гасла стають основним компонентом виборчої 

кампанії. Іміджмейкер вміло вербалізує дійсність. Це дуже важливо, коли лідер 

може яскраво описувати ситуації. Адже в цьому випадку він не потребує 

«додаткового проштовхування» своєї думки в пресі, яка сама радісно 

підхоплює вдалі вирази. 

Ми бачимо два основних моменти використання слова: 

а) відведення від реальної ситуації, 

б) приєднання до думки аудиторії. Розглянемо ці випадки на прикладах. 

Деталізація. Рівень впливу підвищується за певної деталізації подачі 

інформації. Це не тільки інший рівень довіри, деталям ми завжди віримо 

більше, ніж абстракції. Це також переведення на рівень особистісного 

спілкування, коли ми починаємо уявляти політика як людину. Ми звикли до 

його вигляду на трибуні. У цій функції він і закріплений у масовій свідомості. 

Але особистісні риси відразу збагачують його образ. 

Візуалізація (зовнішній вигляд). Важливою особливістю іміджмейкера 

має бути визнано вплив відразу декількома каналами. І найважливішим з них є 

зовсім не вербальний, а візуальний. Візуальний образ не повинен надто 

відрізнятися від того, що реально бачить виборець. 
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Завдання до теми 

1. Написати реферат (11–15).  

2. Охарактеризуйте позиціонування та маніпулювання як інструменти 

іміджелогії. 

3. Назвіть найпопулярніші інструменти іміджелогії. 

4. Охарактеризуйте основні завдання інструментів іміджелогії. 

Контрольні питання 

1. Наведіть приклади позиціонування та маніпулювання як інструментів 

іміджелогії. 

2. Які види міфів використовуються іміджмейкерами? У чому полягає 

сутність емоціоналізації як інструмента іміджелогії? 

3. Охарактеризуйте формат і вербалізацію як інструменти іміджелогії. 

4. Який вплив мають деталізація та акцентування інформації на 

формування іміджу політичного діяча? 

Література: [5. с. 70–73; 7].  

 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Інструментарій іміджелогії 

Мета: сформувати знання про розвиток інструментарію іміджелогії; 

визначити мету й основні функції інструментарію іміджелогії. 

План заняття 

1. Архаїзація.  

2. Заміна цілей.  

3. Подання суперечливих сигналів. 

4.  Нейролінгвістичне програмування. 

5.  Упровадження моделей сприйняття.  

6. Контекстне введення знаків.  

7. Дистанціювання.  

8. Метафоризація.  

9. Візуалізація. 
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10.  Опитування громадської думки. 

Короткі теоретичні відомості 

Архаїзація. Використовується у кризові періоди. У такий час важливо 

підняти роль лідера. Метод оснований на тому, що масова свідомість має рівень 

нижчий від свідомості кожного окремо взятого індивіда. Натовп орієнтується за 

нижчими реакціями, оскільки вони загальні для всіх. У період кризових 

ситуацій більшість людей впадають у паніку і на фоні цього об’єднуються в 

натовп. 

Імідж на підставі архаїзації будується за такими принципами: 

Спирання на примітивніший варіант характеристик типу «свій/чужий» 

(наприклад, «хто вкрав мої гроші?»). 

Надання лідеру характеристик «від бога», його штучне піднесення 

(наприклад, натовп на підприємстві боїться, що підприємство викуплять інші 

люди, розформують, переорієнтують і працівники втратять роботу. У результаті 

люди на підгрунті остраху обожнюють свого лідера і сподіваються, що він їх 

захистить). 

Зростання ролі захисних бар’єрів (наприклад, уся інформація є 

комерційною таємницею. «Шановний натовпе! Нікому нічого не кажіть»). 

Збільшення статусу ворогів. 

Посилення національної, корпоративної ідеології. 

Заміна цілей. Побудова іміджу на підставі поступового, непомітного 

зсуву цілей діяльності у бік «вигідної» сторони. Наприклад, Петро Омелянович 

на своєму підприємстві упродовж 20 років займав позицію авторитарного 

керівника. Його слово завжди сприймалось як закон. Проте останнім часом, з 

посиленням демократизації суспільства, працівників підприємства все частіше 

не задовольняв такий стиль керівництва, розпочався відтік кадрів. Інформація 

про це почала виходити назовні. Отже, Петро Омельянович вимушений був 

переорієнтувати цілі свого керівництва на демократичні засади, про що 

повідомив співробітників. У результаті він змінив одяг на демократичніший, 



14 
 

став частіше спілкуватися зі співробітниками і прислуховуватися до їхньої 

думки. 

Дистанціювання. Побудова іміджу на підставі дистанціювання від 

невигідних подій, осіб. Наприклад, у передвиборчій кампанії в Україні 

опозиціонери на чолі з В. Ющенком одразу дистанціювалися від чинної влади. 

В. Янукович спершу був з нею, але потім, побачивши, що це невигідно, також 

дистанціювався. Аналогічно й у бізнесі: одна компанія в усіх матеріалах, які 

надходять про неї у ЗМІ, одразу дистанціюється від одного чи кількох своїх 

конкурентів. 

Метафоризація. Побудова іміджу на підставі метафоризації здійснюється 

тоді, коли потрібно його створити заново, описати діяльність, для якої ще не 

існує певної мови. Наприклад, це імідж, запозичений з народних казок, 

анекдотів, віршів, у відомих осіб. 

Пан Степан з дитинства мріяв бути схожим на Котигорошка, який у силу 

своєї природної кмітливості, доброзичливості та певного кола вірних друзів 

здобув успіх. Ставши дорослим, почав працювати на не дуже великому 

підприємстві, яке займалося заготівлею і переробкою м’ясопродуктів. Пізніше 

до складу власників підприємства ввійшли надійні люди пана Степана, зовніш-

ньо і за характером схожі на Вернигору, Вернидуба та Верниводу. Вони й 

виконували функції, які нагадували функції казкових героїв. Вернигора 

відповідав за службу безпеки, Вернидуб – за виробництво і роботу з клієнтами 

та постачальниками, а Вернивода – за роботу зі ЗМІ та вищими організаціями. 

Сам пан Степан – Котигорошко генерував ідеї та вміло спрямовував діяльність 

своїх «друзів» у потрібне русло так, що вони вважали, що виконують 

благородну справу і допомагають другові, а інші – не здогадувались. Одяг, 

атрибутика і символіка як співробітників, так і підприємства нагадували 

казкові. При цьому кожен успіх подавався як досягнення Котигорошка та його 

друзів. І хоча про казку ніхто не говорив, усі співробітники та оточення за очі 

називали пана Степана не інакше, як Котигорошком. Він і зовнішньо був 

схожий на нього: маленький, кругленький, жвавий і лисий. 
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Візуалізація. Побудова іміджу з використанням візуальних компонентів, 

які притаманні певній аудиторії. Один мій знайомий, викладач від Бога, весь 

час ходив на заняття у джинсах різних моделей, оскільки був переконаний, що 

джинси – це улюблений одяг студентської молоді. Студенти його так і 

називали: «Містер-Джинс», чим підкреслювали своє шанобливе ставлення до 

нього і невідчуженість. 

Нейролінгвістичне програмування. Імідж людини будується на підставі 

використання таких речових і звукових характеристик, які здійснюють 

особливий програмувальний вплив на аудиторію. Наприклад, використання 

гасла «Нас багато, нас не подолати!» поряд із багаточисельною трибуною і 

великим натовпом людей на Майдані Незалежності у Києві створили імідж 

опозиції як багаточисельної. 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (16–20). 

2. Охарактеризувати основні завдання метафоризації як інструментарію 

іміджелогії. 

3. Визначте роль ЗМІ у дистанціонуванні. 

4. Охарактеризуйте архаїзацію та заміну цілей як інструменти іміджелогії. 

Контрольні питання 

1. У яких випадках іміджмейкери вважають за доцільне використовувати 

архаїзацію та заміну цілей як інструменти іміджелогії? 

2. Охарактеризуйте такі інструменти іміджелогії як подання 

суперечливих сигналів і нейролінгвістичне програмування. 

3. У чому полягають методи впровадження моделей сприйняття та 

контекстне ведення знаків? 

4. Наведіть приклади доцільності використання таких інструментів 

іміджелогії як дистанціювання, метафоризація, візуалізація та опитування 

громадської думки. 

Література: [6. с. 12–13; 8. с. 78–80; 10. с. 102–104]. 
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Семінарське заняття № 5 

Тема. Іміджмейкінг: сутність і основні принципи 

Мета: сформувати знання про іміджмейкінг; визначити сутність і основні 

принципи іміджмейкінгу. 

План заняття 

1. Цілі та завдання іміджмейкінгу.  

2. Психологічні аспекти створення образу в іміджмейкерстві. 

         3. Специфіка особистого сприйняття іміджу. 

Короткі теоретичні відомості 

Іміджмейкінг у буквальному перекладі з англійської означає «вироблення 

іміджу».  

Основним поняттям у цьому процесі є «політичний імідж» (від 

англійського слова image, яке означає зображення, ікону, подібність, копію, 

уявний образ, символ, зразок).  

Імідж – уявний образ людини, групи, організації, події, процесу чи явища, 

який створюється професійними іміджмейкерами (буквально «творцями 

іміджі») у свідомості аудиторії. 

Імідж – не просто психічний образ свідомості як відображення 

реальності. Це спеціально модельоване цілеспрямоване «відображення 

відображення», тобто відображення образу, вже створеного професіоналами на 

підгрунті деякої реальності.  

Чотири компоненти іміджу: 

– перший компонент – це підгрунтя, база, деякий «вихідний матеріал» 

(політик, партія чи організація, подія, що відбулася і т. д.), попередньо 

опрацьований з метою мінімізації його негативних та максимізації позитивних 

рис відповідності до основних параметрів оптимальної моделі іміджу, 

розробленої іміджмейкером; 

– другий компонент – це сама вибрана модель іміджу, накладена на 

попередньо підготовлений вихідний матеріал; 
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– третій компонент – неминучі спотворення, що вносяться каналами 

трансляції іміджу (перш за все, засобами масової інформації) і способами його 

масового тиражування; 

– четвертий компонент – результат активної психічної роботи аудиторії 

чи окремого суб’єкта сприйняття з реконструкції цілісного підсумкового 

іміджу у своїй свідомості на підставі нав’язуваної зовні моделі, але з 

урахуванням власних внутрішніх уявлень.  

Структура іміджу: 

– образ-знання, який несе інформацію про зовнішність політика, його 

поглядах, біографії та родині;  

– образ-значення сприйняття політичного об’єкта, що має смислове 

забарвлення;  

– образ споживацького майбутнього – образ такого бажаного стану 

політка, досягненню якого треба сприяти (наприклад, голосуючи за нього на 

виборах). Одночасно з образом споживацького майбутнього, існує ще  

– образ-прогноз, який відображає сприйняття бажаної ситуації як 

ймовірної чи неймовірної.  

Завдання до теми 

1. Написати реферат (21–26). 

2. Охарактеризуйте понятя іміджмейкінг. 

3. Визначте роль іміджу в житті людини. 

4.  Охарактеризуйте чотири компоненти іміджу. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні цілі та завдання іміджмейкінгу. 

2. Які існують психологічні аспекти створення образу в іміджмейкерстві? 

3. Охарактеризуйте специфіку особистого сприйняття іміджу. 

Література: [2. с. 12–13; 3. с. 102–104]. 
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Семінарське заняття № 6 

Тема. Імідж організації  

Мета: сформувати знання про імідж організації; визначити складові 

іміджу організації; розглянути базові моделі іміджу організації; проаналізувати 

психологічні аспекти формування іміджу організації. 

План заняття 

1. Складові іміджу організації.  

2. Базові моделі іміджу організації.  

3. Психологічні аспекти формування іміджу організації. 

Короткі теоретичні відомості 

Імідж організації – це образ організації, який існує у свідомості людей. 

Можна навіть сказати, що в будь-якій організації існує імідж поза залежністю 

від того, хто над ним працює і чи працюють над ним узагалі. 

У випадку відпускання питання іміджу на само плин він складається в 

споживачів стихійно, і немає ніякої гарантії, що він буде адекватним і 

сприятливим для фірми. 

Тому реально можна вибирати не в площині «хочу імідж – не хочу 

імідж», а між керованим (контрольованим) і некерованим (неконтрольованим) 

іміджем. І формування сприятливого іміджу для організації – процес більш 

вигідний і менш трудомісткий, ніж виправлення спонтанного несприятливого 

образу, який сформувався. 

Формування образу, своєрідного «обличчя» організації – справа не тільки 

фахівців у цій сфері (маркетологів, рекламістів). Імідж організації формується 

не тільки спрямованими на це акціями і заходами. Якість вироблених товарів і 

робіт (послуг), які продаються чи надаються, ставлення персоналу до свого 

роботодавця, клієнтури і власної діяльності має значення для іміджу не менш 

важливе, ніж реклама і презентації. 

Сприятливий образ-імідж повинен бути адекватним, оригінальним, 

пластичним і мати точну адресу. Бути адекватним – значить відповідати 

реально існуючому образу чи специфіці фірми. Бути оригінальним – значить 
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відрізнятися від образів інших фірм (товарів), особливо однотипних. Бути 

пластичним – значить не застарівати, не виходити з моди, змінюючись, 

здаватися незмінним. Мати точну адресу – значить бути привабливим для 

визначеної цільової аудиторії, тобто для дійсних і потенційних замовників. 

Приступаючи до створення іміджу, необхідно з’ясувати, по-перше, рід 

діяльності фірми в даний час і в перспективі, по-друге, чим товари (послуги) 

фірми відрізняються від товарів (послуг) конкурентів. 

Завдання іміджу. Підвищення престижу фірми, тому що розробка 

фірмового стилю свідчить про увагу фірми не тільки до питань виробництва. 

Підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо просування 

товару. 

Полегшення введення на ринок нових товарів (послуг), тому що фірмі зі 

сформованим іміджем вивести товар на ринок легше. 

Підвищення конкурентноздатності фірми, тому що в умовах рівного 

товару конкуренція ведеться на рівні іміджів фірм. 

Створення іміджу фірми. Штучне створення іміджу краще довірити 

професіоналам високої кваліфікації, тому не слід заощаджувати засоби на його 

створення. Імідж тільки частково «належить» фірмі – у вигляді візуальної 

атрибутики фірмового стилю, інша його частина створюється засобами PR і 

живе в масовій свідомості споживача. Якщо фірма не подбає про створення 

потрібного іміджу, споживачі можуть обійтися власною уявою і прийти до 

свого варіанта іміджу, що не завжди буде виграшним для фірми. 

Завдання до теми 

1. Використовуючи інструментарій іміджелогії (позиціонування, 

міфологізація, деталізація, формат, вербалізація, візуалізація тощо) створіть і 

опишіть імідж організації на стадії створення:  

1.1 Зовнішній імідж фірми та його атрибути: назва, слоган, емблема, 

кольорова гама, логотип тощо. 

1.2 Образ персоналу: вимоги до кандидатів (вік, стать, освіта, 

зовнішність), уніформа, стиль поведінки з клієнтами. 
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1.3 Образ керівника фірми: персональні, соціальні та професіональні 

аспекти. 

2. Розробити план заходів для створення позитивного: 

2.1 Внутрішнього іміджу організації; 

2.2 Зовнішнього іміджу організації 

Перелік об’єктів до завдання: 

1. Зоомагазин. 

2. Банківська установа. 

3. Приватний дитячий садок. 

4. Ресторан китайської кухні. 

5. Нічний клуб. 

6. Весільна агенція. 

7. Служба таксі. 

8. Магазин-салон меблів. 

9. Караоке-бар. 

10. Поштова служба. 

11. Приватна детективна агенція. 

12. Приватна ветеринарна поліклініка. 

13. Кадрова агенція. 

14. Клінінгова компанія. 

15. Магазин квітів. 

16. Інтернет-провайдер. 

17. Рекламна агенція. 

18. Будівельна фірма. 

19. Ресторан української кухні. 

20. Будівельна фірма. 

21. Агенція з нерухомаості. 

22. Піцерія. 

23. Фітнес-клуб. 

24. Салон краси. 
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25. Спортивний магазин. 

26. Автосалон. 

27. Суші-бар. 

28. Фотостудія. 

29. Туристична агенція. 

30. Приватний медичний центр. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте поняття «імідж організації». 

2. Які  базові моделі іміджу організації поширеніші? 

3. Проаналізуйте складові іміджу організації. 

4. Поясність психологічні аспекти формування іміджу організації. 

Література: [7. с. 12–13; 9. с. 13–18]. 

 

Семінарське заняття № 7 

Тема. Політичний імідж 

Мета: сформувати знання про політичний імідж; визначити технологію 

створення іміджу політика; розглянути класифікацію політичного іміджу; 

проаналізувати стратегії виборчих компаній; сформувати знання про імідж 

держави. 

План заняття 

1. Сутність і підходи до визначення політичного іміджу.  

2. Класифікації політичного іміджу.  

3. Стратегії виборчих кампаній.  

4. Технологія створення іміджу політика. 

5.  Імідж держави. 

Короткі теоретичні відомості 

Можна сказати, що імідж – образ, що живе в уявленнях людей. Якщо 

виходити з того, що імідж – це образ, то в перекладі на українську мову «образ» 

є «присутність відсутнього». З огляду на це, імідж і є той образ, те уявлення про 

людину, що сформувався у свідомості людей. Цей образ може бути 
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феноменальним, приголомшливим, а може бути огидним. У політиці імідж 

визначає багато чого і, головним чином, перемогу на виборах, що є одним із 

найсерйозніших актів набуття влади. 

Політичний імідж – образ політика або політичної організації, що 

цілеспрямовано формується й покликаний чинити емоційно-психологічний 

вплив на певних осіб із метою популяризації, політичної реклами тощо. 

Політичний імідж – це своєрідне уявлення населення про ідеальне 

втілення тієї чи іншої соціальної ролі. Імідж політика містить різнорідні 

характеристики: 

– особистісні якості (рішучість, певна агресивність, привабливість, 

зовнішній вигляд); 

– організаторські, управлінські здібності (компетентність, уміння вести 

полеміку, участь у процесах прийняття рішень); 

– характеристики, що зближують лідера з електоратом (пересічне 

походження, простота). 

Імідж політика витворюється з реально властивих певній особі 

характеристик і свідомо збагачується тими характеристиками, які потрібні для 

посилення значущості особи, але подані лише потенційно. Формування іміджу 

спирається не тільки на політичні реалії, а й на ті, що постійно супроводжують 

їх (сім’я, діти, тварини, хобі, минуле тощо). При цьому імідж президента 

відрізняється від іміджу депутата, імідж міністра – від іміджу мера. 

У цілому політичний імідж є позитивним явищем, оскільки він наближає 

політика до свого електорату, змушує його враховувати настрої населення, 

підтримувати з ним постійний зв’язок. 

Кожна виборча команда має людину, яка іменує себе іміджмейкером. 

Іміджмейкер – творець іміджу. Від його професійних знань, умінь і навичок 

залежить дуже багато. Це рідкісні люди, і працювати з політичними лідерами їм 

дуже важко, тому що політичні лідери це найчастіше люди з розвинутою «Я-

концепцією», що активно пручаються впливу іміджмейкера, навіть якщо їхнє 

поводження перед виборцями далеко не бездоганне. 
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Зовнішність – це важлива складова іміджу, але аж ніяк не єдина. Є ще 

«внутрішня» і «процесуальна» складові іміджу. Зовнішня складова має безліч 

якостей: від взуття до зачіски, у тому числі міміка, манери, костюм, зачіска, 

хода, голос, жести. 

Внутрішня складова – це менталітет, тобто напрям думок, інтелект, 

професіоналізм, інтереси, цінності, хобі тощо. Але для політика це, насамперед, 

політичні ідеї. Політик без політичних ідей стає безбарвним. Вироблення 

політичних ідей для політика – це те, що і робить політика політиком. А те, як 

він відстоює свої ідеї – це процесуальна складова іміджу. 

Легенда дозволяє політику «триматися на плаву», менше витрачати 

зусиль на рекламу у виборчій кампанії. Легенда робить його популярним і 

пізнаваним. Легенда складається із загального враження про людину і 

формується на рівні підсвідомості. Гарна легенда створює ситуації, коли 

людині вибачають деякі слабкості й помилки. З поганою легендою часто 

безнадійно йти на вибори. 

Легенду можна створити. Перший, мабуть, найважливіший спосіб – це 

знайти її у біографії кандидата. Другий – пов’язаний з особливостями 

поводження, зовнішністю, за якої на рівні підсвідомості деяка легенда 

«зчитується». Люди часто видумують події, яки насправді і не було. Третій – 

вироблення політичної ідеї та уміння її відстоювати. Ідея може бути власною. 

Можна розвивати й чужі ідеї, якщо вони потрібні. Найкращими є нові ідеї, чи 

старі, але виражені у новій формі, пов’язані з найсуттєвішими суспільними 

проблемами. 

Якщо кандидат має свої ідеї і може їх привселюдно виразити так, щоб їх 

сприйняли, якщо за ним легенда і він у позиції переможця – у нього багато 

шансів на успіх. Причиною поразки такого кандидата можуть бути сильніші 

ідеї, позиції й легенди. 

Завдання до теми 

1. За рекомендацією викладача вибрати суб’єкт політичного (виборчого) 

процесу та розробити для нього: габітарний імідж (зачіска, одяг, аксесуари), 
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кінетичний імідж (пози, міміку, жести); розробити необхідні внутрішні якості: 

морально-етичні, ділові, професійні та комунікативні якості. 

2. Підготувати основні компоненти для позитивного сприйняття 

кандидата: програму, слоган, заяви, поведінку, біографію, легенду.  

3. Розробити стратегію виборчої кампанії та план заходів для її реалізації. 

Контрольні питання 

1. Поясніть сутність і основні підходи до визначення політичного іміджу. 

2.  За якими ознаками здійснюється класифікація політичного іміджу? 

3.  Проаналізуйте стратегії виборчих компаній та технологію створення 

іміджу політика. 

4.  Розкрийте сутність іміджу держави. 

Література: [7. с. 12–13; 9. с. 13–18]. 

 

Семінарське заняття № 8 

Тема. Технології управління особистісним іміджем 

Мета: визначити структуру особистісного іміджу; розглянути глибинні 

характеристики іміджу; проаналізувати психологічні передумови формування 

ділового іміджу. 

План заняття 

1. Структура особистісного іміджу.  

2. Глибинні характеристики іміджу. 

3.  Психологічні передумови формування ділового іміджу. 

Короткі теоретичні відомості 

Структура особистісного іміджу  

1. Зовнішній вигляд (портретні характеристики):  

– фізичні дані (зріст, вага, фігура);  

– костюм (одяг, взуття, аксесуари);  

– зачіска;  

– манера поведінки і мови; 

– жести; 
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 – погляд і міміка;  

– особливості голосу;  

– запах.  

2. Іміджева символіка:  

–  ім’я; 

–  особисті символи (колір, числа, герб, логотип, марка);  

–  особиста атрибутика (деталі й ознаки зовнішнього вигляду, що 

повторюються);  

– соціальні символи, або символи соціального престижу (гроші, 

статус у суспільстві, професія, посада, марка авто, вид спорту, якому 

надається перевага).  

3.  Соціально-ролеві характеристики:  

–  репутація (громадська думка про людину, що ґрунтуються на 

історії її життя, особисті досягнення);  

–  амплуа (соціальна роль, яку виконує людина);  

–  легенда (історія життя людини, подана в іміджі);  

–  місія (соціально важливі цілі, корисність для суспільства).  

4.  Індивідуально-особистісні властивості:  

–  професійно важливі якості;  

–  індивідуальні характеристики, що домінують;  

–  стиль взаємостосунків з людьми;  

–  пропаговані ідеї;  

–  базові цінності.  

У цій схемі наведені тільки ті якості, які ми можемо спостерігати й 

усвідомлювати. Але навіть серед усвідомлюваних властивостей можна 

виокремити очевидніші – зовнішні ознаки, і глибші – смислотворчі. Останні 

характеристики визначають суть іміджу. Основу публічного образу конкретної 

людини (групи) складають цінності й ідеї, які вона несе світу. Позитивний 

імідж, до якого прагнуть багато людей, визначається схожістю між 

індивідуальними особливостями і загальнолюдськими цінностями. 
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Завдання до теми 

1. За рекомендацією викладача вибрати суб’єкт, з яким ви будете 

працювати в шоу-бізнесі та розробити для нього: габітарний імідж (зачіска, 

одяг, аксесуари), кінетичний імідж (пози, міміку, жести). 

2. Підготувати основні компоненти для позитивного сприйняття 

публікою: сценічний псевдонім, репертуар, легенду.  

3. Розробити стратегію участі в талант-шоу («Голос країни або іншому). 

Контрольні питання 

1.Розкрийте структуру особистісного іміджу  

2. Назвіть глибинні характеристики іміджу. 

3. Проаналізуйте психологічні передумови формування ділового іміджу. 

Література: [14. с. 12–13; 21. с. 13–18]. 

 

Семінарське заняття № 9 

Тема. Побудова ефективного іміджу 

Мета: визначити стратегії управління особистісним іміджем; розглянути 

техніки створення ефективного імідж-образу; проаналізувати технології 

створення габітарного (зовнішнього) іміджу. 

План заняття 

1. Стратегії управління особистісним іміджем. 

2.  Техніки створення ефективного імідж-образу.  

3. Технології створення габітарного (зовнішнього) іміджу. 

Короткі теоретичні відомості 

Для представників професій, безпосередньо пов’язаних із масовою 

комунікацією, ефективний імідж стає однією із найважливіших складових 

частин успіху. Професійним іміджем можна і потрібно управляти. У свою 

чергу, управління припускає стимулювання зміни іміджу відповідно до 

особистих і професійних цілей.  

Управління особистим іміджем здійснюється у три етапи:  
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– проектування бажаного іміджу з урахуванням особистісних цілей і 

особливостей іміджевої аудиторії;  

– реалізація бажаного іміджу в діяльності й житті;  

– отримання зворотного зв’язку, корегування і подальший розвиток 

іміджу. 

Оточуючі хочуть знати, у що ми віримо і до чого прагнемо. При цьому 

люди звертають увагу, насамперед, на наші вчинки й реальні, а не на словесні 

заяви. У цьому разі важливо, щоб наші слова й справи не розходилися. По-

друге, щоб ми були послідовні та досить постійні. По-третє, щоб ми самі 

розуміли, чого хочемо від життя, від себе і від інших людей. 

 У наш час повагою користуються ті, хто: 

 добре знає, чого хоче;  

 ясно висловлює свої бажання і цілі у разі взаємодії з іншими людьми;  

 наполегливо йде до досягнення своєї мети;  

 створює себе сам, досягаючи успіху завдяки власним заслугам і 

зусиллям. 

Перша стратегія полягає у створенні масового іміджу, тобто образу, 

орієнтованого одночасно на різні соціальні групи. Загальну мету 

універсального іміджу можна визначити як досягнення популярності й 

масового визнання. Це важливо в роботі політика, артиста, телеведучого, а 

також керівника великої корпорації. 

Друга стратегія – побудова цільового іміджу. Такий публічний образ 

орієнтований на конкретну соціальну групу і більш прив’язаний до її 

характеристики. Цільовий імідж не ставить завдання «сподобатися всім», а 

орієнтується відповідно до особливостей і очікувань певної аудиторії 

(вузькопрофільній, дитячій, молодіжній, інтелектуальній тощо). У цьому разі 

неможливо дати загальні рекомендації, яким бути іміджу, оскільки він 

визначається перевагами конкретної спільноти, навіть якщо ці установки не 

збігаються з цінностями інших соціальних груп. 
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Третю стратегію О. Змановська пропонує розглядати під назвою «розрив 

звичних стереотипів» або «креативний вибух». Вона націлена на 

самореалізацію та побудову оригінального іміджу, що різко дисонує на фоні 

звичних образів. Оригінальний імідж не прагне йти назустріч очікуванням 

людей, навпаки, він спростовує будь-які правила й закони. Такий шлях 

уважається кращим способом привернути до себе увагу людей і запам’ятатися 

надовго. 

Варто зазначити, що креативний імідж вимагає від свого прототипу 

великої сміливості. Час перемагає консерватизм, до того ж у людей є така 

прихована особливість, як жадоба нових вражень і бажання руйнувати звичний 

хід подій. 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (27–32). 

2. Попрацюйте в групах та розробіть особистісний імідж партнера. 

3. Розробіть власний особистісний імідж. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте головні стратегії управління особисісним іміджем. 

2. Проаналізуйте техніки створення ефективного іміджу-образу. 

3. Які існують технології створення габітарного (зовнішнього) іміджу? 

Література: [17. с. 12–13; 28. с. 13–18]. 

 

Семінарське заняття № 10 

Тема. Особливості створення ділового іміджу 

Мета: визначити імідж ділового чоловіка; розглянути види одягу, взуття 

аксесуари, що впливають на зовнішній вигляд чоловіка; проаналізувати імідж 

ділової жінки в сучасному світі; розглянути види одягу, взуття, аксесуари, що 

впливають на зовнішній вигляд жінки. 

План заняття 

1. Імідж ділового чоловіка у сучасному світі.  

2. Види одягу й взуття для ділового чоловіка.  
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3. Індивідуальність аксесуарів та зовнішнього вигляду чоловіка.  

4. Імідж ділової жінки у сучасному світі.  

5. Види одягу і взуття для ділової жінки.  

6. Поєднання кольорів у жіночому одязі.  

7. Індивідуальність аксесуарів та зовнішнього вигляду жінки. 

Короткі теоретичні відомості 

Одяг – дивовижно потужний засіб створення власного настрою і впливу 

на інших. Одяг здатний вселяти нам впевненість у собі й викликати довіру до 

нас в інших. У чому суть або ідея ділового іміджу? Зібраність, пунктуальність, 

стабільність, статок, стриманість, оперативність, акуратність. Яким чином ці 

поняття перевести на мову одягу, аксесуарів, зачіски та інших елементів 

зовнішності? 

Ні для кого не секрет, що ваш вигляд повинен відповідати 

загальноприйнятим стандартам тієї організації, у якій ви працюєте. Кожний 

офіс має свої правила і ваше основне завдання полягає у тому, щоб, не 

виходячи за рамки стандартів, постаратися зберегти свою індивідуальність. 

Ваша мета – виглядати стильно, але у рамках прийнятого. Діловий одяг 

повинен підкреслювати ваші переваги – як зовнішності, так і професійного 

характеру – стриманість, розум і вміння вирішувати складні завдання. 

Гардероб ділової жінки 

Костюми та спідниці. Добре скроєний костюм для жінки стає стабільним 

вкладенням у майбутнє. Кращим варіантом виявиться класичний стильний 

діловий костюм, який має гарний вигляд протягом декількох років. Окрім того, 

він універсальний. В ідеалі частини класичного костюма повинні легко 

комбінуватися з піджаками або спідницями від інших костюмів. Костюм 

повинен сидіти злегка вільно, а для більш офіційного виду потрібні невеликі 

плечики. Аксесуари можуть бути досить різноманітними. 

Сукні та блузки. Сукні можна носити з піджаком від костюма, якщо 

кольори, стилі та тканини узгоджуються. Кольори суконь можуть бути 

яскравішими, ніж кольори костюмів. 
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Блузка, яка буде носитися з костюмом, може бути кольоровою і 

однотонною і може комбінуватися з шарфиком або скромним намистом. Гладке 

плече краще, ніж плече зі складками, хоча другий варіант має кращий вигляд 

без піджака і має більш модний вигляд. Блузки без рукавів не підходять під 

діловий стиль. Однак короткий рукав або рукав довжиною «три чверті» 

прийнятний у більшості випадків. 

Светри. Бувши не прийнятним варіантом для чоловіків у консервативних 

ситуаціях продажів, светри цілком прийнятні для жінок. Однотонний светр – це 

оптимальний варіант, і він не повинен бути великий. Майте на увазі, що светр 

завжди виглядає більш несерйозно, ніж блузка. 

Взуття. Взуття має бути основного кольору, наприклад чорного, темно-

синього, коричневого або темно-коричневого, залежно від кольорів вашого 

гардеробу які переважають. Колір вашого взуття повинен бути того самого 

відтінку або темніше, ніж решта вашого одягу. Натуральна шкіра забезпечить 

комфорт і якість, адже і те, і інше необхідне, коли людина багато ходить або 

стоїть. 

Коштовності. Підібрані зі смаком сережки, аксесуари для волосся і 

годинники допоможуть завершити гардероб ділової жінки. Ці аксесуари 

повинні бути гранично скромними. Носіть простий, функціональний годинник, 

переважно з металевим браслетом або шкіряним ремінцем. 

Сумки і портфелі. Для носіння об’ємних предметів, наприклад 

документів, зручніше використовувати не сумочку, а портфель. У той же час є 

безліч ситуацій, коли вам буде досить шкіряного блокнота і маленької сумочки. 

Якщо протокол передбачає наявність портфеля, ніколи не міняйте його на 

сумочку і ніколи не носіть і те, й інше одночасно. 

Інші аксесуари. Добре виглядає шовковий шарфик. Переконайтеся, що 

ваш плащ повністю закриває плаття. Ваш гаманець повинен бути темного 

відтінку, наприклад бордового. У ньому має лежати тільки те, що вам буде 

потрібно під час продажу. Виберіть гаманець, який підійде до вашої сумочки. 
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Капелюх, у принципі, занадто кричущий елемент одягу, але якщо ви 

наділи його для тепла, то слід підібрати його відповідно до стилю і кольорами 

іншого одягу. Паски також належать до модних елементів, так що віддайте 

перевагу класичному стилю. Рукавички носіть тільки взимку, причому вони 

повинні гармоніювати з пальто. Намагайтеся не надягати занадто модні 

окуляри. 

Діловий гардероб чоловіка 

Піджаки і костюми. Як і у жінок, якісний чоловічий костюм – це надійна 

інвестиція у свій розвиток. Костюм класичного крою – це ідеальний вибір для 

ділової людини. На піджаку повинні бути два чи три гудзики, а ширина лацкана 

повинна становити 7,5 або 9 см. 

Сорочки. Сорочки повинні бути світліші за костюм і краватку. Однотонні 

сорочки, наприклад білі або блакитні, – ось основні консервативні варіанти 

чоловічих сорочок, причому білі кольори викликають у співрозмовника більше 

довіри. Цілком прийнятна тонка червона або синя смужка. Чоловіки, які 

працюють у менш консервативних сферах бізнесу, можуть носити сорочки 

пастельних тонів, блідо-рожеві, а також світлі однотонні з білим коміром і 

манжетами. Сорочки з коротким рукавом, зазвичай, неприйнятні. 

Краватки. Краватки, як дрібні аксесуари, можуть бути єдиною деталлю 

гардероба, яка дозволяє діловим чоловікам слідувати моді та виражати свою 

індивідуальність. Не забуваючи про смак і консерватизм, чоловіки можуть 

вибрати краватки таких кольорів і моделей, які не прийнятні для основних 

деталей одягу, тобто для костюмів. 

Черевики. Шкіряні черевики зі шнурками чорного або темно-коричневого 

кольору ідеально підійдуть до ваших костюмів. Вільні легкі туфлі в багатьох 

сферах бізнесу найчастіше розглядаються як занадто несерйозні. Для менш 

консервативних галузей вони прийнятні в комбінації з джемпером і брюками. 

У більшості ситуацій неприйнятним варіантом будуть двоколірні туфлі, білі 

черевики, а також світліше, ніж ваш костюм, взуття. Шкарпетки повинні 
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закривати ікри ніг. Краще носити однотонні шкарпетки; вони мають бути 

темного кольору. 

Портфель. Ваш портфель або папка для паперів повинні бути досить 

великими, тобто вміщати в себе всі необхідні документи і не виглядати 

переповненими. Можна використати портфелі із твердими або м’якими боками. 

М’який портфель можна поставити біля ніг і діставати з нього необхідні 

предмети, не порушуючи порядку всередині. 

Інші аксесуари. Ваш гаманець повинен бути бордовим, чорним або 

коричневим і зшитий з високоякісної шкіри. Не надягайте більше одного 

персня на кожну руку. Обручка або перстень з печаткою виглядатимуть 

непогано на відміну від великих каменів і блискучого золота. 

Носіть простий наручний годинник, не використовуйте браслети, 

шпильки або великі сережки. Хрестики і ланцюжки не повинно бути видно. 

Запонки і пряжка на ремені повинні бути маленькими і строгими. Ваш плащ або 

пальто мають закривати коліна, а парасолька має бути чорною або коричневою. 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (33–38). 

2. Попрацюйте в групах та розробіть діловий імідж партнера. 

3. Розробіть власний діловий імідж. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте імідж ділового чоловіка у сучасному світі 

2. Проаналізуйте види одягу й взуття для ділового чоловіка. 

3. Охарактеризуйте імідж ділової жінки у сучасному світі. 

4. Проаналізуйте види одягу і взуття, поєднанння кольорів у жіночому 

одязі. 

Література: [19. с. 12–13; 21. с. 13–18]. 
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Семінарське заняття № 11 

Тема. Теоретичні засади іміджелогії 

Мета: розглянути імідж та його основні види; проаналізувати функції 

іміджу; розглянути функціональні та психологічні переваги суб’єкта іміджу. 

План заняття 

1. Імідж та його види.  

2. Функції іміджу.  

3. Функціональні та психологічні переваги суб’єкта іміджу. 

Короткі теоретичні відомості 

Імідж існує у свідомості людини як взаємопов’язаний послідовний потік 

інформації, що програмує образну й емоційну реакцію.  

Робота зі створення іміджу ведеться різними засобами по кожному з 

каналів сприйняття: 

– візуальний – формує зовнішній образ: відповідність нормам ділового й 

офіційного одягу, зачіска, манера поведінки, міміка, жести; 

– вербальний – це культура спілкування, публічні виступи, доповіді 

інтерв’ю, статті, ділове листування, уміння вести бесіду по телефону. 

– подієвий вимір – це нормативно-етична сторона вчинків, поведінки, 

діяльності загалом, тобто репутації людини. 

– контекстний – розглядають як приєднання іміджів інших людей, що 

впливає на репутацію людини й імідж загалом. 

Відповідно існують три підходи до іміджу: 

 функціональний – виділяє різні типи іміджу, з огляду на його різне 

функціонування. 

 контекстний – виділяє різні контексти реалізації функціональних типів. 

 порівняльний – здійснює порівняння близьких іміджів. 

Імідж виконує такі функції: 

1. Функція соціального тренінгу допомагає людині пристосувати власну 

поведінку до виконання групових ролей. 
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2. Функція соціально-символічного пізнання, коли через імідж людина 

демонструє іншим членам групи готовність до виконання певних соціальних 

ролей. 

3. Ілюзорно-компенсаторна функція проявляється в тому, що іміджі 

дозволяють урізноманітнити повсякденність, створюючи різні ілюзії. 

Окремо необхідно виділити функції позиціонування і створення 

мотивації. 

Позиціонування є підставою для створення в аудиторії мотивації 

оцінювати суб’єкт іміджу певним чином і відповідно до цього діяти. 

Позиціонування – це в числі іншого питання самоідентифікації, процес відбору 

і трансляції таких іміджформувальних якостей, які вигідно виділятимуть його з 

комунікативного середовища і будуть його конкурентними перевагами. 

Розмежовують функціональні а психологічні переваги суб’єкта іміджу. 

Функціональні переваги розкривають: заради чого існує певний об’єкт, 

наприклад, одяг дає тепло, будинок – дах, машина – засіб пересування і т. д. 

До психологічних переваг належить задоволення інших потреб: одяг дорогих 

брендів демонструє статусність, великий будинок – прихильність до 

розкішного життя. Позиціонування полягає в пересуванні об’єкта, що цікавить, 

до позитивного або негативного полюсу, залежно від поставленого завдання. 

Тому за певних умов потреби людини можуть слугувати джерелом для 

створення іміджу. Потреби за Маслоу в порядку їх черговості такі: 

1. Фізіологічні потреби (потреби істотні для фізичного виживання 

індивіда). 

2. Потреби в безпеці та захисті (потреби в організації, стабільності, у 

законі і порядку, у передбачуваності подій, у свободі від загрози хвороби, 

страху, хаосу. 

3. Потреби приналежності та любові (потреба любити і бути коханими). 

4. Потреби самоповаги подыляються на два типи: 

– самоповага; 

– повага іншими. 



35 
 

Задоволення цих потреб породжує почуття впевненості в собі, почуття 

гідності, усвідомлення своєї користі та необхідності цього світу. Незадоволення 

– призводить до почуття безглуздості, слабкості, пасивності та залежності. 

5. Потреби самоактуалізації, або потреби вищої досконалості 

характеризується потребою людини стати тією, ким вона може стати. Людина 

досягла цього рівня повного використання своїх талантів, здібностей 

потенціалу особистості.). 

В основу цієї схеми покладено припущення, що потреби, розташовані 

спочатку, повинні бути більш-менш задоволені до того, як людина може бути 

мотивована потребами, розташованими далі. Задоволення потреби, 

розташованої внизу ієрархії, уможливлює усвідомлення потреби вищого рівня і 

робить можливим їх участь у мотивації. 

Іміджі пов’язані з трьома верхніми поверхами «піраміди» – це іміджі 

орієнтовані на задоволення вищих потреб, слугують задоволенню 

психологічних цілей. 

Для таких іміджів: 

– зовнішня оцінка має невелике значення; 

– для їх створення використовуються групові норми і цінності; 

– при створенні таких іміджів перевага надається, в межах певної групи, 

моделям поведінки, копіюванню поведінки і зовнішнього вигляду інших членів 

групи. 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (39–43). 

2. Охарактеризуйте вплив іміджу людини на суспільство. 

3. Проаналізуйте рівні піраміди потреб за Маслоу. Які види іміджу 

відповідають кожному рівню? 

Контрольні питання 

1. Розкрийте значення поняття «імідж» та назвіть види іміджу. 

2. Охарактеризуйте функції іміджу. 

3. Назвіть функціональні та психологічні переваги суб’єкта іміджу. 
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Література: [19. с. 12–13; 21. с. 13–18]. 

 

Семінарське заняття № 12 

Тема. Соціальні засади іміджелогії 

Мета: розглянути типи мотивацій; проаналізувати види індивідуального 

іміджу; розглянути імідж, спрямований на сприйняття, та імідж, спрямований 

на самовідчуття. 

План заняття 

1. Типи мотивацій.   

2. Види індивідуального іміджу.  

3. Імідж спрямований на сприйняття.  

4. Імідж спрямований на самовідчуття.  

5. Самопрезентація. 

Короткі теоретичні відомості 

Будь-яка справа починається з бажання. З цієї аксіоми випливає важливе 

правило: для того, щоб сподобатися людям, насамперед, потрібно прагнути до 

цього. Людина, яка шанує громадську думку, відповідно викликає прихильне 

ставлення до себе. Недовіра і неприязнь з’являються до тих, хто відкрито або 

потай ігнорує цю думку. Бажання подобатися – це норма!  

Більше того, воно є одним з найважливіших стимулів для успіху. Варто 

визнати, що таке бажання для всіх різне. Деякі люди прагнуть до повної 

незалежності від громадської думки і вважають марною витратою часу розмови 

про імідж. Інші ж зазначають, що не можна «жити в суспільстві і бути вільним 

від нього», що позитивна оцінка нашого оточення дуже важлива для успіху. Як 

би там не було, прагнення заслужити схвалення сторонніх людей є однією з 

провідних (звичайно неусвідомлюваних) потреб людини. Чим сильніша ця 

потреба, тим більше людина прагне виконувати соціальні норми й мати 

позитивний імідж. 

Індивідуальний імідж – це імідж індивіда (людини). Визначальними в 

його структурі вважаються ознаки, які виражають індивідуальні якості, тобто 



37 
 

ті, що властиві лише цій особі, відрізняють її від інших, надають їй 

індивідуальності, неповторності. Сукупність індивідуальних ознак дає підстави 

для створення загального враження про людину. Індивідуальний імідж людини 

є проекцією її особистості. 

Види індивідуального іміджу: 

1. Габітарний (зовнішній, візуальний) імідж – ураховує особливості 

зовнішності людини, які містять статичні (зріст, тілобудова, обличчя), 

середньодинамічні (одяг, зачіска, аксесуари, запах) і експресивні (міміка, 

жести, погляд, хода, пози) компоненти. Габітарний імідж оцінюється також за 

ступенем доглянутості людини, здоровим зовнішнім виглядом. 

2. Вербальний (мовленнєвий) імідж – інформація про інтелект людини (її 

IQ), котра формується на підставі того, як і що вона говорить. «Вербальний 

імідж» визначають слова, написані й вимовлені, тобто спілкування усне й 

письмове, а також такі показники мовлення як темп, інтонація, гучність, ритм, 

паузи та змістові наголоси, близькомовленнєві характеристики (вимовлювані 

звуки, слова-паразити тощо). Усе це сприймається в сукупності позитивно чи 

негативно та певним чином впливає на імідж людини. Кожній діловій людині 

корисно й необхідно володіти техніками й засобами вербального спілкування, у 

якому лексичний набір і тезаурус (лінгвістичний словник) складають головні 

елементи. 

3. Невербальний (кінетичний, руховий) імідж – думка про людину, що 

виникає на ґрунті характеру її типових рухів – постави, погляду, контакту очей, 

міміки, жестів, положення в просторі, рухів окремих частин тіла під час 

взаємодії. Кінетичне мовлення виявляє підсвідомі установки людини і не 

контролюється свідомістю, але це мовлення має суттєве значення у формуванні 

думки про людину, про її справжнє ставлення до того, що вона говорить і як 

ставиться до партнера, з яким взаємодіє. 

4. Середовищний імідж (імідж середовища існування) – характеризує 

середовище перебування людини: місце проживання, роботи, місця проведення 

дозвілля, відпустки і таке ін. Для середовищного іміджу має значення 
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розміщення меблів у квартирі, оформлення робочого місця, марка автомобіля, 

захоплення тощо.  

5. Імідж способу життя – це те, як інші сприймають особисте життя 

людини, оцінюють основні його підвалини: стосунки з колегами, друзями, 

членами родини, моральні принципи, гідність, поведінку й характер тощо. 

6. Упредметнений імідж  – думка про людину, яка складається за 

предметами й речами (продуктами діяльності), створеними діловою людиною 

особисто (візитні картки, ділове листування, реферати, доповіді, статті, книги, 

презентації, виступи на конференціях та в засобах масової інформації тощо). 

7. Телефонний імідж – враження про людину, що створюється за її 

вмінням спілкуватись по телефону: вести телефонні переговори, вирішувати 

службові та особисті питання, домовлятись з партнерами, дотримуючись при 

цьому норм телефонного (мобільного) етикету. 

8. Діловий імідж – це таке уявлення про ділову людину в суспільстві, яке 

допомагає їй успішно розв’язувати такі завдання: досягати самоповаги та 

внутрішнього комфорту; просуватись догори соціальними сходами; 

покращувати професійні результати. Діловий імідж спеціально проектується в 

інтересах людини або організації з урахуванням особливостей діяльності та 

зовнішніх якостей. 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (44–47). 

2. Охарактеризуйте види індивідуального іміджу. 

3. Розробіть власний ідеальний імідж та зробіть самопрезентацію. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте значення поняття мотивація та назвіть типи мотивації в 

іміджелогії. 

2. Охарактеризуйте імідж, спрямований на сприйняття. 

3. Проаналізуйте імідж, спрямований на самовідчуття 

Література: [19. с. 12–13; 21. с. 13–18]. 
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Семінарське заняття № 13 

Тема. Соціально-психологічні засади іміджелогії 

Мета: розглянути пряму іміджеформувальну інформацію та технологічні 

прийоми; проаналізувати непряму іміджеформувальну інформацію; розглянути 

правила іміджеформувальної інформації. 

План заняття 

1. Пряма іміджеформувальна інформація: технологічні прийоми.  

2. Непряма іміджеформувальна інформація.  

3. Правила іміджеформувальна інформації. 

Короткі теоретичні відомості 

Імідж живе не в безповітряному просторі, а в контексті інших іміджів, 

тому нас постійно має цікавити той ряд іміджів, у межах якого породжується 

наш іміджевий об’єкт. При цьому ми повинні прагнути наближення нашого 

об’єкта до позитивного полюса, забравши з іміджу той набір характеристик, що 

у певному суспільстві і на певному відрізку часу розглядаються як негативні. 

Імідж формується на підставі отриманої про людину інформації, що ми 

будемо надалі називати іміджеформувальною інформацією. Але думка про 

людину чи організацію може бути сформована і без всякої інформації про неї, 

тобто апріорно. На яких видах інформації може засновуватися думка, а разом із 

нею і установка – готовність діяти щодо людини певним чином? 

За характером одержання іміджеформувальна інформація підрозділяється 

на пряму і непряму. 

Непряма іміджеформувальна інформація – це та інформація, яку людина 

одержує через третіх осіб. Пряма іміджеформувальна інформація – та, яку 

людина одержує під час безпосереднього контакта з об’єктом. Зазвичай це 

інформація: 

а) про особливості психіки (характер, темперамент, інтелект, а також про 

установки, світогляд і. т. д.) 

б) про зовнішність. 
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Під час аналізу впливу іміджеформувальної інформації на виникнення 

думки виділяють три ситуації: 

1) реципієнт знає, чому в нього така думка, і ці знання відповідають 

дійсності, 

2) реципієнт знає, чому в нього така думка, але об’єктивно ці 

знання не відповідають дійсності, реципієнт просто придумав собі таке 

пояснення і сам у нього вірить, 

3) реципієнт не знає, чому в нього така думка. 

Думка про людину може сформуватись на підставі прямої 

іміджеформувальної інформації, при цьому ця інформація може: 

а) цілком усвідомлюватись цією людиною; 

б) не усвідомлюватись цією людиною, тому що ця інформація 

знаходиться в її підсвідомості та виявляє себе лише у вигляді тих або інших 

почуттів. 

А звідси і перший технологічний принцип формування 

іміджу: впливаючи на людей із метою створення в них «потрібної» думки, 

необхідно впливати не тільки на їхню свідомість, але і на їхню 

підсвідомість, щоб у них виникло почуття приємного, яке було б пов’язано з 

об’єктом, імідж якого формується. 

Доведено, що підсвідомі програми в більшому ступені впливають і 

визначають поведінку людини. А звідси і черговий принцип технології 

формування іміджу: необхідно в більшій мірі впливати на підсвідомість людей, 

чим на їхню свідомість. Думка, що виникла у людині під впливом підсвідомої 

інформації, – мов би її власна, тому що неочевидно джерело цього почуття. А 

оскільки люди звичайно собі довіряють більше, ніж іншим, то і підсвідомій 

думці вони будуть довіряти більше, ніж думці «свідомого». 

Отже, усвідомлена думка може виникнути на підставі як усвідомленої, 

так і неусвідомленої прямої іміджеформувальної  

інформації; неусвідомлена думка (відношення) може виникнути тільки на 

основі неусвідомленої прямої іміджеформувальної інформації. 
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Щодо непрямої іміджеформувальної інформації, то можна виділити три її 

джерела: 

1) «треті особи», тобто люди, що повідомили про людину якусь 

інформацію; 

2) продукти вашої діяльності; 

3) сформоване людиною середовище її існування (мається на увазі не 

тільки кабінет або будинок, але й автомобіль, секретар, а також імідж усієї 

організації). 

Така інформація може бути правильною або помилковою, 

задокумендованою або усною, офіційною або неофіційною. 

Офіційна непряма інформація може бути подана або у вигляді досьє, або 

у вигляді усної офіційної заяви. Досьє – це документи, що зазвичай збираються 

на людину: його офіційний статус, біографія. Неофіційна подається в легендах, 

чутках, плітках, анонімках. 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (48–50). 

2. Проаналізуйте джерела прямої іміджеформувальної інформації. 

Наведіть приклади.  

3. Проаналізуйте джерела непрямої іміджеформувальної інформації. 

Наведіть приклади.  

Контрольні питання 

1. Яка пряма іміджеформувальна інформація найважливіша для 

сприйняття іміджу політика?  

2. Яка непряма іміджеформувальна інформація є підставою для 

формування іміджу товару? 

3. Які правила іміджеформувальної інформації вам відомі? 

Література: [19. с. 12–13; 21. с. 13–18]. 
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Семінарське заняття № 14 

Тема. Корпоративна культура 

Мета: розглянути культуру організації; проаналізувати елементи 

корпоративної культури; розглянути процес створення корпоративної культури 

проаналізувати специфічну корпоративну культуру. 

План заняття 

1. Культура організації.  

2. Елементи корпоративної культури.  

3. Створення корпоративної культури.  

4. Формування специфічної корпоративної культури. 

Короткі теоретичні відомості 

Культуру в організації почали визнавати одним з основних чинників, 

необхідних для правильного розуміння поведінки людей та управління нею, 

лише в останні десятиліття минулого століття. Спочатку вживалося та ще й 

нині поширено поняття «організаційна культура». Зазвичай його 

використовують спеціалісти з управління, з менеджменту. При цьому 

найчастіше мають на увазі культуру організації виробництва, виробничу 

естетику, чистоту та порядок. Іноді акценти ставлять на зовнішній стороні 

культури — традиціях, символах, звичаях, що склалися в організації. 

Американський фахівець з менеджменту Б. Шейн дає таке визначення: 

«Організаційна культура – це набір прийомів і правил розв’язання проблем 

зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції працівників, правил, що 

виправдали себе в минулому і підтвердили свою актуальність нині. Ці правила і 

прийоми є відправним моментом у виборі персоналом прийнятного способу дії, 

аналізу і прийняття рішень. Члени організації не замислюються над їх змістом, 

вони розглядають їх як споконвічно правильні». У книзі М. Пула і М. Уорнера 

«Управління людськими ресурсами» зазначено, що термін «культура» завжди 

мав в організаційній теорії два основних, близьких одне одному значення. По-

перше, він означав сукупність цінностей, міфів, символів, історій та артефактів, 



43 
 

які є загальними для всіх членів організації, по-друге – спільність базових 

цінностей, які існують всередині нації. 

Будь-яка організація – це люди, які в ній працюють. І саме вони є носіями 

культури. Тобто культура в організації формується поведінкою, взаємодією та 

спілкуванням, переконаннями та цінностями, яких дотримуються ті люди, що 

працюють у ній. Мабуть, тому останнім часом у літературі, зокрема в 

психологічній, та й в управлінні, почали використовувати поняття 

«корпоративна культура». При цьому культура розглядається як середовище, у 

якому люди перебувають на роботі, все те, що навколо них, людська поведінка 

– як продукт взаємодії культури особистості та культурних чинників 

середовища, а культурні чинники – як регулятори поведінки людини. Тому 

культура є потужним стратегічним інструментом, що дає змогу орієнтувати всі 

підрозділи організації та осіб, що в ній працюють, на спільні цілі. Вона сприяє 

мобілізації ініціативи працівників, виховує відданість організації, поліпшує 

процес комунікації та поведінку. 

З огляду на викладене, можна сказати, що корпоративна культура – це 

система матеріальних і духовних цінностей, які взаємодіють між собою і 

відображають індивідуальність організації, виявляються у поведінці, взаємодії 

та спілкуванні працівників між собою та із зовнішнім середовищем. У 

психології корпоративна культура розглядається як система базових 

передбачень (місія), цінностей і норм організації, що визначає правила 

поведінки її персоналу, діловий стиль, ритуали, символи і міфи. Саме ці 

складові корпоративної культури мобілізують внутрішні ресурси, єднають і 

мотивують персонал, надають змісту його праці та надихають на максимальну 

самовіддачу, створюють можливість розв’язувати складні завдання з випуску 

якісного продукту і завоювання ринку. За своїм змістом корпоративна культура 

є системою цінностей, правил та норм поведінки в конкретній організації, це 

система взаємин і спілкування людей, що в ній працюють. Це складне явище, 

яке включає в себе матеріальне і духовне, діяльність, поведінку працівників, а 
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також ставлення самої організації до зовнішнього середовища та до своїх 

працівників 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (51–54). 

2. Знайти та навести приклади специфічної культури організації.  

3. Охарактеризуйте процес створення культури організації. 

Контрольні питання 

1. Що таке культура організації? Наведіть приклади. 

2. Які існують елементи корпоративної культури? 

3. Яка це специфічна культура організації? Чим вона відрізняється від 

звичайної? 

Література: [19. с. 12–13; 21. с. 13–18]. 

 

Семінарське заняття № 15 

Тема. Зовнішній корпоративний імідж 

Мета: розглянути якість продукції; проаналізувати рекламу, її види, цілі 

та завдання; розглянути зв’язок зі ЗМІ та Public Relations і їх вплив на 

створення зовнішнього корпоративного іміджу. 

План заняття 

1. Якість продукції. 

2. Реклама: види, цілі та завдання.  

3. Зв’язок зі ЗМІ.  

4. Public Relations. 

Короткі теоретичні відомості 

Я́кість продукції – це сукупність властивостей продукції, які 

обумовлюють її придатність задовольнити певні потреби відповідно до 

призначення. 

Якість продукції є підставою конкурентоспроможності товару. 

Реклама – це будь-яка платна неособиста форма розповсюдження 

інформації про фірму та її товар. 
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Основні завдання реклами: 

1. Показ винятковості й корисності товару; 

2. Інформування про можливість повторної купівлі за зниженою ціною 

для постійного покупця; 

3. Інформування про рівень цін; 

4. Демонстрація якості товару і повідомлення про постійне місце його 

продажу; 

5. Акцентування товарного знаку і засобів захисту його від конкурентів. 

Мета реклами – зародити у споживачів не тільки думку про потреби в 

якомусь товарі, а й бажання його купити. 

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас-медіа (Mass media) – преса (газети, 

журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та 

відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні 

відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії 

зв’язку. Усім цим засобам притаманні якості, що їх об’єднують – звернення до 

масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний зміст 

виробництва і розповсюдження інформації. Термін «медіа» застосовується 

також до організацій, які контролюють ці технології, наприклад, телевізійних 

каналів або видавництв. 

Зв’язки з громадськістю, також піар (англ. public relations, PR) – 

діяльність, спрямована на досягнення взаємопорозуміння та згоди між 

людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на підставі 

цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею. 

У вузькому розумінні – це систематична діяльність компанії, що 

спрямована на зміну переконань, ставлення, думок (опіній) та поведінки різних 

груп людей (цільових груп) стосовно компанії, її продуктів, послуг, а також 

конкретних проблем, ідей та дій. PR водночас може бути достатньо 

оперативним інструментом комунікаційної стратегії компанії, реалізуючи 

довгострокові завдання зі: 

1. Створення та підтримки корпоративної репутації компанії; 
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2. Налагодження необхідних контактів; 

3. Переконання конкретних цільових груп. 

Завдання до теми 

1. Написати реферат (55–57). 

2. Проведіть моніторинг рекламних стендів підприємств Кременчука та 

оцініть їх якість з точки зору споживача та іміджмекера.  

3. Розробіть PR-кампанію для підтримки позитивного іміджу КрНУ. 

Контрольні питання 

1. Як зовнішній корпоративний імідж впливає на якість продукції? 

2. Розкрийте взаємозв’язок реклами і її вплив на зовнішній 

корпоративний імідж. 

3. Що таке PR і який вплив PR на зовнішній корпоративний імідж? 

Література: [19. с. 12–13; 21. с. 13–18]. 
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

 

 

Відповідно до навчального плану підготовки студенти пишуть реферати з 

навчальної дисципліни «Основи іміджелогії». Ця форма самостійного вивчення 

навчальної дисципліни передбачає дослідження основних питань програмного 

матеріалу. Тематика рефератів відображає проблеми, що вивчаються в 

навчальному курсі «Основи іміджелогії». Тому написання рефератів сприяє 

формуванню глибоких і міцних наукових знань у студентів. 

Необхідно пам’ятати, що реферат – це стисле викладення основних 

положень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у 

вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного, 

що поєднує позиції цих авторів.  

Реферати, підготовлені студентами, заслуховуються й обговорюються на 

семінарських заняттях. Оцінка за реферат виставляється на семінарі та 

враховується викладачем під час визначення підсумкового контролю. Усі 

реферати повинні відповідати єдиним вимогам. 

1. Робота повинна бути акуратно виконана на стандартних аркушах 

форматом А4 у друкованому варіанті, обсягом 10–15 сторінок. Поля сторінки  − 

20 мм з усіх боків. Набір здійснювати текстовим редактором Times New Roman, 

14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5, абзац 1,25 см. Рівняння тексту по ширині 

сторінки. Сторінки нумеруються в правому верхньому кутку арабськими 

цифрами без крапки наприкінці, додержуючись наскрізної нумерації. Першою 

сторінкою є титульна, на ній номер сторінки не проставляється. 

2. Конкретний зміст реферату, його структура визначається студентом 

разом із викладачем. Зазвичай реферат має таку структуру: 

– ВСТУП, де обґрунтовується вибір теми реферату, її актуальність, 

формулюється основна мета і завдання дослідження; 

– ОСНОВНА ЧАСТИНА, яка складається з двох або трьох розділів. 

У першому розділі належить викласти загальні, теоретичні та методичні 
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питання. У наступних розділах розкривається конкретний матеріал, який має 

практичне значення. З метою більш логічного викладення матеріалу кожний 

розділ закінчується невеликими висновками; 

– ВИСНОВКИ – заключна, узагальню вальна частина реферату, де стисло 

підбивають підсумки дослідження, міститься особиста позиція автора реферату; 

– Текстова частина реферату завершується СПИСКОМ ВИКОРИСТАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ, де найменування використаних монографій, посібників і статей 

розташовані в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора. 

Наприклад: 

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : навч. посібник. Київ : Вища 

школа, 1997. 271 с.; 

Исаев В. С. Основы научных исследований. Новгород : НГАСУ, 1997. 

82 с.; 

– ДОДАТКИ, які подаються наприкінці реферату, наводяться таблиці, 

ілюстрації та інші допоміжні матеріали.     

3. Реферат починається з титульної сторінки (додаток А). 

4. Вступ, розділи та висновки, які розміщують в указаній послідовності, 

починаються з нової сторінки. Заголовки розділів реферативного дослідження 

слід розміщувати посередині рядка та писати великими літерами без крапки 

наприкінці й не підкреслювати. 

5. На цитати треба давати посилання, які роблять  мовою оригіналу. Після 

цитати робиться в дужках позначка [5, c. 38]. Це означає, що це видання 

міститься у списку літератури за порядковим номером – 5. Друга цифра – 38 – 

означає номер сторінки, звідки взята цитата. 

6. Оцінка реферату враховує ступінь розкриття теми, обсяг використаної 

літератури, змістовність викладення фактів, рівень самостійності міркувань. 

Важливо, щоб реферат був написаний відповідно до теми, а його структурні 

підрозділи повністю розкривали проблему дослідження. 
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3 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

 

1. Поняття та сутність іміджу. 

2. Форми і функції іміджу. 

3. Імідж у структурі сучасних наук. 

4. Цілі та функції іміджу в сучасному суспільстві. 

5. Імідж у різноманітних соціокультурних контекстах. 

6. Перехід від іміджу до міфу, процеси зіткнення міфів. 

7. Іміджелогія як теорія природних ієрархій. 

8. Місце категорії «імідж» у міждисциплінарному науковому дискурсі. 

9. Галузі знання, що вивчають різноманітні аспекти формування і 

функціонування іміджу. 

10.  Типи іміджів. 

11. Специфіка індивідуального й організаційного іміджу. 

12. Поняття іміджевої стратегії. 

13. Принципи класифікації іміджевих стратегій. 

14. Типи публічних іміджів. 

15. Поняття інструментарія в іміджелогії та специфіка його використання. 

16. Основні інструменти іміджелогії: позиціювання, маніпулювання, 

міфологизація. 

17. Найчастіше використовувані прийоми формування іміджу: 

емоціоналізація, акцентування інформації, заміна цілей, подача суперечливих 

сигналів, метафоризація, контекстне введення знаків. 

18. Засоби іміджелогії: вербалізація, архаїзація, деталізування, 

візуалізація.  

19. Упровадження моделей сприйняття як інструмент іміджелогії. 

20. Оцінювання ефективності іміджевого впливу за допомогою 

опитування суспільної думки. 
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21. Нейролінгвістичне програмування: основні принципи і межі 

застосування методу. 

22. Специфіка формування і функціонування іміджу в політиці. 

23. Основні правила іміджевих кампаній. 

24. Іміджевий чинник у розвитку політичних процесів. 

25. Імідж політика й імідж політичного інституту. 

26. Поняття віртуалізації  політичного процесу. 

27. Політична реклама і політичний маркетинг. 

28. Інформаційні війни в період передвиборчих кампаній. 

29. Особистий імідж бізнесмена та його роль в успішному розвитку 

бізнесу. 

30. Необхідні складові особистого іміджу в бізнесі. 

31. Цінність символічного ресурсу в бізнесі. 

32. Імідж фірми як найважливіший чинник успіху бізнесу. 

33. Стратегії формування і підтримки іміджу фірми. 

34. Імідж організації та корпоративної політики. 

35. Функції менеджера з PR, його місце в структурі організації. 

36. Досвід і цінність формування іміджу організації на прикладі провідних 

корпорацій світового рівня. 

37. Поняття образу ворога. 

38. Використання образу ворога в процесі мотивації на дію. Символізація 

ворогів. 

39. Механізм формування образа ворога на прикладі радянсько-

американської холодної війни. 

40. Негативна реклама в сучасному світі. 

41. Можливі маніпуляції з іміджем ворога. 

42. Імідж ворога в політиці та бізнесі. 

43. Аналіз негативних і позитивних сторін використання образу ворога. 

44. Психологічний аспект формування особистого іміджу. 

45. Символіка особистого іміджу. 



51 
 

46. Специфіка особистого іміджу в політиці, бізнесі та шоу-бізнесі. 

47. Структура особистого іміджу і засоби його аналізу. 

48. Порівняльний аналіз особистого іміджу українських і зарубіжних 

політиків. 

49. Практика аналізу іміджу особистості. 

50. Професія: іміджмейкер. 

51. Культура організації.  

52. Елементи корпоративної культури.  

53. Створення корпоративної культури.  

54. Формування специфічної корпоративної культури. 

55. Рекламні акції та формування корпоративного іміджу. 

56. Робота іміджмейкерів зі ЗМІ. 

57. Роль PR-технологій у формуванні корпоративного іміджу. 
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4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

 

1. Іміджелогія як теорія формування та функціонування іміджу. 

2. Мета та завдання навчального курсу «Основи іміджелогії». 

3. Імідж як предмет та об’єкт  вивчення. 

4. Поняття та сутність іміджу. 

5. Форми і функції іміджу. 

6. Імідж у структурі світу. 

7. Цілі та функції іміджу в сучасному суспільстві. 

8. Імідж у різноманітних соціокультурних контекстах. 

9. Перехід від іміджу до міфу, процеси зіткнення міфів. 

10. Іміджелогія як теорія природних ієрархій. 

11.  Місце категорії імідж у міждисциплінарному науковому дискурсі. 

12.  Галузі знання, що вивчають різноманітні аспекти формування і 

функціонування іміджу. 

13.  Типи іміджів. 

14.  Специфіка індивідуального й організаційного іміджу. 

15.  Поняття іміджевої стратегії. 

16.  Принципи класифікації іміджевих стратегій. 

17.  Типи публічних іміджів. 

18.  Поняття інструментарія в іміджелогії та специфіка його використання. 

19.  Основні інструменти: позиціювання, маніпулювання, міфологізація. 

20.  Найчастіше використовувані прийоми формування іміджу: 

емоціоналізація, акцентування інформації, заміна цілей, подача 

суперечливих сигналів, метафоризація, контекстне введення знаків. 

21.  Формат як засіб іміджелогії. 

22.  Вербалізація як інструмент іміджелогії. 

23.  Архаїзація як прийом іміджелогії. 

24.  Призначення деталізування в системі іміджелогії. 
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25.  Використання візуалізація в іміджелогії. 

26.  Упровадження моделей сприйняття як інструмент іміджелогії. 

27.  Оцінювання ефективності іміджевого впливу за допомогою 

опитування суспільної думки. 

28.  Нейролінгвістичне програмування: основні принципи і межі 

застосування методу. 

29.  Специфіка формування і функціонування іміджу в політиці. 

30.  Основні правила іміджевих кампаній. 

31.  Іміджевий чинник у розвитку політичних процесів. 

32.  Імідж політика й імідж політичного інституту. 

33.  Поняття віртуалізації політичного процесу. 

34.  Політична реклама і політичний маркетинг. 

35.  Інформаційні війни в період передвиборних кампаній. 

36.  Особистий імідж бізнесмена та його роль в успішному розвитку 

бізнесу. 

37.  Необхідні складові особистого іміджу в бізнесі. 

38.  Цінність символічного ресурсу в бізнесі. 

39.  Імідж фірми як найважливіший чинник успіху бізнесу. 

40.  Стратегії формування і підтримки іміджу фірми. 

41.  Імідж організації та корпоративної політики. 

42.  Функції менеджера з PR, його місце в структурі організації. 

43.  Досвід і цінність формування іміджу організації на прикладі 

провідних корпорацій світового рівня. 

44.  Поняття образу ворога. 

45.  Використання образу ворога в процесі мотивації на дію. 

46.  Символізація ворогів. 

47.  Механізми формування образу ворога на прикладі радянсько-

американської холодної війни. 

48.  Негативна реклама в сучасному світі. 

49.  Компромат як основний інструмент формування негативного іміджу. 
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50.  Можливі маніпуляції з іміджем ворога. 

51.  Імідж ворога в політиці та бізнесі. 

52.  Аналіз негативних і позитивних сторін використання образа ворога. 

53.  Психологічний аспект формування особистого іміджу. 

54.  Символіка особистого іміджу. 

55.  Специфіка особистого іміджу в політиці, бізнесі та шоу-бізнесі. 

56.  Структура особистого іміджу і засоби його аналізу. 

57.  Порівняльний аналіз особистого іміджу російських і зарубіжних 

політиків. 

58.  Практика аналізу іміджу особистості. 

59.  Професія іміджмейкер: сутність, вимоги, напрями діяльності. 

60.  Роль засобів масової інформації (ЗМІ) в процесі формування і 

підтримки іміджу та специфіка комунікації з представниками ЗМІ. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ НА 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ 

Таблиця 5.1 

Види 

самостійної роботи 

Планові 

терміни 

виконання 

Форма контролю 

та звітності 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 

(лекцій – 10, семінарських занять – 15, підсумковий контроль – залік) 

І За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях 

Поточний контроль 

знань на семінарських 

заняттях, у т. ч. : 

 

відповіді на питання  0−3 

1.1 Підготовка до 

семінарських 

занять(вивчення 

обов’язкової та 

додаткової літератури, 

текстів лекцій; 

виконання тестових 

завдань, розв’язування 

задач) 

Протягом  

семестру 

Разом: 15 х 3=45 

1.2 Відвідування 

семінарських занять. 

Протягом  

семестру 

Самостійне 

опрацювання  окремих 

тем  курсу 

5 

Разом за п. І   50 

ІІ За виконання модульних контрольних  завдань 

2.1 Підготовка до 

модульних 

контрольних робіт 

1 модуль за 

семестр 

Перевірка правильності 

виконання модульних 

контрольних робіт 

10 

 

Разом за п. ІІ   10 

ІІІ  За виконання індивідуальних завдань для самостійного 
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опрацювання 

(обов’язкові для студентів, що претендують на оцінку «відмінно») 

3.1 Написання 

реферату за заданою 

проблематикою 

Узгоджується 

з викладачем, 

який веде 

семінарські 

заняття 

(один реферат 

на семестр) 

10 

Участь у наукових 

конференціях,  

олімпіадах, публікації 

рецензій на наукові 

видання 

Узгоджується 

з викладачем, 

який веде 

семінарські 

заняття 

Результати виконання 

індивідуальних завдань 

подати викладачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Разом за п. ІІІ   20 

УСЬОГО БАЛІВ                                                                                                       80 
ЛЕКЦІЇ                                                                                                                      10 
ЗАЛІК                                                                                                                        10 
РАЗОМ БАЛІВ :                                                                                                     100  

 

Критерії оцінювання знань на семінарських заняттях: 

5 балів (відмінно) – студент демонструє обґрунтовані, глибокі та 

теоретично правильні відповіді на поставлені питання; показує здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних  подій, робити логічні висновки й 

узагальнення; має здатність висловлювати й аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певні проблеми; широко використовує джерельну 

базу, за допомогою якої   підтверджує правильність своєї відповіді на питання;  
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4 бали (добре) – студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні 

помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні джерельного 

матеріалу, посиланні на конкретні періоди та дати; допускає незначні помилки 

у  відповідях на тестові завдання; питання викладене недостатньо глибоко, у 

стислій формі. 

3 бали (задовільно) – студент у цілому володіє знанням матеріалу на рівні 

вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені 

окремі суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у відповідях на 

тестові завдання, використанні джерельного матеріалу. 

0–2 бали (незадовільно) – студент не дає правильну відповідь на 

поставлене питання або відповідь містить зайвий матеріал, що не стосується 

смислу питання та свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. 

Неправильно характеризує поняття за темою курсу або дає неправильні 

відповіді на тестові завдання. 

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента за виконання 

модульної контрольної роботи та складання заліку наведено в таблицях 5.2 і 

5.3. 

Оцінювання рівня знань студента за виконання модульної 

контрольної роботи 

Таблиця 5.2  

Рівень знань Кількість 

балів 

(10 балів) 

Критерій оцінювання – це 

рівень розкриття завдань модуля 

Відмінний 10 90–100 % 

Дуже добрий 9 80–89 % 

Добрий 7 65–79 % 

Задовільний 5 50–64 % 

Мінімальний 3 25–49 % 
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Незадовільний 0 0–24 % 

 

Оцінювання рівня знань студента за складання заліку 

Таблиця 5.3  

Рівень знань Кількість балів 

(10 балів) 

Критерій оцінювання – це 

рівень розкриття завдань білету 

Відмінний 10 90–100 % 

Дуже добрий 9 80–89 % 

Добрий 6 65–79 % 

Задовільний 4 50–64 % 

Мінімальний 2 25–49 % 

Незадовільний 0 0–24 % 
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