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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, рекомендацій щодо написання 

й оформлення контрольної роботи, змісту навчальної дисципліни, варіантів 

контрольних робіт, критеріїв оцінювання знань студентів, питань до іспиту, 

списоку літератури, додатку (зразок оформлення титульної сторінки 

контрольної роботи ). 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Після опрацювання теоретичного матеріалу студентам заочної форми 

навчання необхідно виконати контрольну роботу та надати на рецензію не 

пізніше ніж за місяць до початку сесії на кафедру гуманітарних наук, культури і 

мистецтва за адресою (м. Кременчук, вул. Першотравнева 20, ауд. 3304).  

Роботу слід оформити на аркушах форматом А4 у друкованому вигляді. 

Обсяг контрольної роботи повинен становити 10–15 сторінок тексту 

(комп’ютерний набір) через півтора міжрядкових інтервали з використанням 

шрифту Times New Roman розміром 14. Береги: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, 

верхній – 20 мм, нижній – 20 мм. На титульній сторінці необхідно вказати назву 

дисципліни, свою спеціальність, групу, факультет, прізвище, ім’я по батькові, 

домашню адресу, номер залікової книжки, варіант (додаток А).  

Вибір варіанта контрольної роботи визначається викладачем.  

Обов’язковими структурними елементами контрольної роботи є 

розширений план, вступ, основний матеріал і висновки. Наприкінці 

контрольної роботи необхідно вказати список використаної літератури. 
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2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Тема 1 Іміджелогія в системі суспільних наук 

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

2. Функції іміджу. 

3. Типізація іміджу. 

Література: [1, с. 19–21; 5, с.23–56]. 

 

Тема 2 Види індивідуального іміджу  

1. Габітарний імідж. 

2. Вербальний імідж. 

3. Середовищний імідж.  

4. Уречевлений імідж. 

5. Кінетичний імідж. 

6. Ментальний імідж. 

Література: [4, с.1518; 8, с. 23–32]. 

 

Тема 3 Інструментарій іміджелогії  

1. Позиціонування.  

2. Маніпулювання.  

3. Міфологозація.  

4. Емоціоналізація.  

5. Формат.  

6. Вербалізація.  

7. Деталізація. 

8.  Акцентування інформації. 

Література: [4, с.1219; 6, с. 15–19]. 
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Тема 4 Інструментарій іміджелогії  

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. 

10.  Опитування громадської думки. 

 Література: [2, с.516; 3, с.1317]. 

 

Тема 5 Іміджмейкінг: сутність і основні принципи 

1. Цілі та завдання іміджмейкінгу.  

2.  Психологічні аспекти створення образу в іміджмейкерстві. 

3.  Специфіка особистого сприйняття іміджу. 

Література: [16, с.1316; 17]. 

 

Тема 6 Імідж організації  

1. Складові іміджу організації.  

2. Базові моделі іміджу організації.  

3. Психологічні аспекти формування іміджу організації. 

Література: [11, с.614]. 

 

Тема 7 Політичний імідж  

1. Сутність і підходи до визначення політичного іміджу.  

2. Класифікація політичного іміджу.  

3. Стратегії виборчих кампаній.  

4. Технологія створення іміджу політика. 
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5.  Імідж держави. 

Література: [13, с.321]. 

 

Тема 8 Технології управління особистісним іміджем 

1. Структура особистісного іміджу.  

2. Глибинні характеристики іміджу. 

3.  Психологічні передумови формування ділового іміджу. 

Література: [1; 5; 10, с.1118; 12, с.1115; 22, с.521]. 

 

Тема 9 Побудова ефективного іміджу  

1. Стратегії управління особистісним іміджем. 

2.  Техніки створення ефективного імідж-образу.  

3. Технології створення габітарного (зовнішнього) іміджу. 

Література: [1,с.1118; 12, с.1115; 22, с.521]. 

 

Тема 10 Особливості створення ділового іміджу 

1. Імідж ділового чоловіка у сучасному світі.  

2. Види одягу й взуття для ділового чоловіка.  

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. 

Література: [2, с.1216; 3, с.1317]. 

 

Тема 11 Теоретична база іміджелогії 

1. Імідж та його види.  

2. Функції іміджу.  

3. Функціональні і психологічні переваги суб’єкта іміджу. 

Література: [4, с.1219; 6, с. 15–19]. 
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Тема 12 Соціальна база іміджелогії 

1. Типи мотивацій.   

2. Види індивідуального іміджу. 

3.  Імідж, спрямований на сприйняття. 

4.  Імідж, спрямований на самовідчуття. 

5. Самопрезентація 

Література: [1, с. 19–21; 5, с.23–56]. 

 

Тема 13 Соціально-психологічна база іміджелогії 

1. Пряма іміджформувальна інформація: технологічні прийоми.  

2. Непряма іміджформувальна інформація.  

3. Правила іміджформувальної інформації. 

Література: [1, с. 14–22; 5, с.37–52].  

 

Тема 14 Корпоративна культура 

1. Культура організації.  

2. Елементи корпоративної культури.  

3. Створення корпоративної культури.  

4. Формування специфічної корпоративної культури. 

Література: [11, с.614]. 

 

Тема 15 Зовнішній корпоративний імідж 

1. Якість продукції.  

2. Реклама: види, цілі та задачі.  

3. Зв’язок зі ЗМІ.  

4. Public Relations. 

Література: [12, с.1316; 15]. 
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3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

 

Варіант 1 

Поняття та сутність іміджу. Форми і функції іміджу 

1. Становлення іміджелогії як окремої науки. 

2. Структура іміджу. 

3.  Форми прояву іміджу. 
 

Варіант 2 

Цілі і функції іміджу в сучасному суспільстві 

1. Основні концептуальні підходи щодо дослідження іміджу. 

2. Структурні елементи та функції політичного іміджу. 

3. Використання поняття «імідж» як уяви про особистість. 

Варіант 3 

Імідж у різноманітних соціокультурних контекстах 

1. Принципи формування іміджу країни у просторі соціокультурних комунікацій 

світової спільноти. 

2. Імідж як складова сучасної цивілізації. 

3. Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах. 

Варіант 4 

Специфіка індивідуального й організаційного іміджу 

1. Особливості формування організаційного іміджу. 

2. Специфіка формування індивідуального іміджу. 

3. Порівняльні характеристики індивідуального й організаційного іміджів. 

Варіант 5 

Поняття іміджевої стратегії 

1. Основні підходи до визначення поняття «стратегія» в іміджелогії. 

2. Іміджеві бізнес-стратегії. 

3. «Стратегічна піраміда» в іміджелогії та її рівні. 
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Варіант 6 

Принципи класифікації іміджевих стратегій 

1. Стратегічні моделі призначені для розвитку підприємств торгівлі. 

2. Види «еталонних» стратегій. 

3. Стратегічні моделі розвитку підприємства з урахуванням стадій його 

життєвого циклу. 

Варіант 7 

Поняття інструментарія в іміджелогії та специфіка його 

використання 

1. Інструментарій в політичній іміджелогії. 

2. Основні інструменти в бізнес-іміджелогії. 

3. Інстументарій іміджелогії в шоу-бізнесі. 

Варіант 8 

Основні інструменти іміджелогії: позиціювання, маніпулювання, 

міфологізація 

1. Позиціонування як один із основних інструментів іміджелогії. 

2. Діапазон використання маніпулювання, як інструменту іміджелогії. 

3. Використання міфів у політичній іміджелогії. 

Варіант 9 

Засоби іміджелогії: вербалізація, архаїзація, деталізування, 

візуалізація 

1. Вербалізація як один із засобів іміджеології. 

2. Архаїзація у політичній іміджелогії. 

3. Деталізація і візуалізація в практиці іміджмейкінгу.. 

Варіант 10 

Оцінка ефективності іміджевого впливу за допомогою опитування 

суспільної думки 

1. Суб’єкти та об’єкти суспільної думки. 

2. Функції та канали висловлювання. 

3. Суспільна думка як специфічний вияв масової свідомості. 
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Варіант 11 

Нейролінгвістичне програмування (НЛП): основні принципи і межі 

застосування методу 

1. Психологічні аспекти впливу тексту на підсвідомість людини. 

2. Основні принципи і завдання НЛП. 

3. Межі застосування методу НЛП. 

Варіант 12 

Специфіка формування і функціонування іміджу в політиці 

1. Історичні аспекти політичного іміджу. 

2. Умови формування ефективного політичного іміджу.  

3.  Боротьба іміджів у сучасній українській політиці. 

Варіант 13 

Основні правила іміджевих кампаній 

1. Стратегії іміджевих кампаній. 

2. Етапи побудови іміджевої кампанії. 

3. Формула успіху іміджевої кампанії. 

Варіант 14 

Іміджевий чинник у розвитку політичних процесів 

1. Психологічні аспекти формування політичного іміджу. 

2. Світові тенденції і трансформації іміджу політичних лідерів. 

3. Іміджевий чинник в політичному процесі в Україні. 

Варіант 15 

Політична реклама і політичний маркетинг 

1. Поняття та функції політичного маркетингу. 

2. Основні складові політичного маркетингу. 

3. Політична реклама в системі державно-управлінської комунікації. 

Варіант 16  

Інформаційні війни в період передвиборних кампаній 

1.  «Інформаційні війни» в політичному процесі: історичні аспекти. 

2. Особливості, методи, прийоми інформаційно-психологічної війни. 
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3. Інформаційне протиборство в сучасну епоху. 

Варіант 17 

Особистий імідж бізнесмена та його роль в успішному розвитку 

бізнесу 

1. Головні принципи та підходи до формування бізнес-іміджу. 

2. Критерії оцінювання практичної ефективності іміджу бізнесмена. 

3. Особистий імідж керівника як складова внутрішнього іміджу фірми. 

Варіант 18 

Стратегії формування і підтримки іміджу фірми 

1. Формування сприятливого зовнішнього і внутрішнього іміджу фірми. 

2. Подієвий маркетинг і його роль у формуванні іміджевої політики. 

3. Технології формування іміджу фірми. 

Варіант 19  

Імідж організації та корпоративної політики 

1. Основні індикатори корпоративної культури як засоби позиціювання 

організації. 

2. Місія як складова іміджу корпорації. 

3. Елементи корпоративної культури організації. 

Варіант 20  

Функції менеджера з PR, його місце в структурі організації 

1.  Роль керівника рекламної служби на підприємстві. 

2. Функції менеджера з реклами. 

3. Професійне призначення та використання спеціаліста з менеджменту. 

 

Варіант 21 

Досвід і цінність формування іміджу організації на прикладі 

провідних корпорацій світового рівня 

1. Іміджеві стратегії та їх реалізація: Coca-cola. 

2. Іміджеві стратегії та їх реалізація: Sony. 

3.  Іміджеві стратегії та їх реалізація: BMW. 
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Варіант 22 

Негативна реклама в сучасному світі 

1. Особливості сучасного рекламного процесу. 

2. Сучасна реклама, її вплив на суспільство. 

3. Антиреклама та контреклама. 

Варіант 23 

Імідж ворога в політиці та бізнесі 

1. «Імідж ворога»: цілі й основні схеми його формування. 

2. Історичні аспекти у формуванні образу ворога. 

3. Використання образа ворога в процесі мотивації на дію. 

Варіант 24 

Психологічні аспекти формування особистого іміджу 

1. Структура особистого іміджу і засоби його аналізу. 

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

3. Основні технології формування особистого іміджу. 

Варіант 25 

Структура особистого іміджу і засоби його аналізу 

1. Фактори сприйняття особистості в суспільній свідомості. 

2. Техніки створення та стратегії управління особистим іміджем. 

3. Структура особистого іміджу. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

Студент, який навчається без відриву від виробництва, для успішного 

складання іспиту з навчальної дисципліни «Основи іміджеології» повинен 

виконати ряд завдань та отримати за них відповідну кількість балів. Уся 

інформація для зручності розміщена у таблицях. 

Таблиця 4.1 − Критерії оцінювання контрольної роботи 

Критерії оцінювання тексту контрольної 

роботи 

Кількість балів 

Аргументованість вибору дослідження 5  

Грамотність і логічність  викладу  матеріалу 10  

Системність і повнота у розкритті теми 15  

Наявність схем, таблиць, ілюстрацій 10  

Аргументованість висновків 5  

Грамотність викладу, культура оформлення 

посилань 

5 

Усього: 50  

Таблиця 4.2 − Процедура захисту контрольної роботи оцінюється за 

такими показниками 

Критерії оцінювання захисту контрольної 

роботи 

Кількість балів 

Чіткість, логічність викладу матеріалу 10 

Використання наукової термінології 5 

Вільне володіння матеріалом 5 

Повнота,  вичерпність відповідей 5 

Культура мовлення 5 

Усього: 30 
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Таблиця 4.3 − Оцінювання рівня знань студента за складання іспиту 

Рівень знань Кількість 

балів 

(20 балів) 

Критерій оцінювання – це 

рівень розкриття завдань білету 

Відмінний 20 90 – 100 % 

Дуже добрий 18 80 – 89 % 

Добрий 15 65 – 79 % 

Задовільний 12 50 – 64 % 

Мінімальний 9 25 – 49 % 

Незадовільний 0 0 – 24 % 
 

Види роботи Кількість балів 

Виконання контрольної роботи 50 

Захист контрольної роботи 30 

Складання іспиту 20 
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5 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 візуалізації 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. 

50.  Можливі маніпуляції з іміджем ворога. 
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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. 

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

іміджу та специфіка комунікації з представниками ЗМІ. 
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