
ІМІДЖЕЛОГІЯ 
 

Мета курсу –імідж як явище, іміджмейкерство та його особливості, 
психологічні властивості іміджу, технології управління особистісним іміджем, 
методи створення ефективного імідж-образу через засоби масової комунікації. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Іміджелогія» пов’язаний з такими 
дисциплінами, як «Медіаменеджмент та медіамаркетинг», «Соціологія масової 
комунікації», «Соціологія громадської думки» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
здатність бути критичним і самокритичним; навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; здатність спілкуватися державною 
мовою; здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до 
креативного та критичного мислення; здатність застосовувати знання зі сфери 
соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності; здатність проведення 
досліджень в предметній царині, здатність розуміння результатів 
експериментальних і спостережних способів побудови комунікацій, здійснення 
професійних функцій в області іміджелогіі, засобах масової інформації. 

Програмні результати навчання: 
знати: теоретико-методологічну базу іміджелогії; історію та основні 

етапи розвитку іміджу; типологію іміджу; основні функції іміджу; особливості 
імідж-технологій в організації; принципи корпоративної культури в організації; 
методи формування, реалізації, коригування іміджу в організації; 
інструментарій іміджелогії; основи іміджмейкінгу; особливості ділового 
іміджу. 

вміти: пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих 
знань; виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; 
вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 
електронну комунікацію, українською мовою; виділяти іміджеві 
характеристики та техніки побудови і управління іміджем у медіа сфері, 
орієнтуватися в мовнориторичному середовищі; створювати грамотний медіа-
продукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення 
чи платформи оприлюднення; опановувати та застосовувати технології 
системного аналізу інформаційної діяльності; використовувати PR та інші 
прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної іформаційно-
технологічної інфраструктури. 

володіти: сучасними інформаційними й комунікаційними технологіями 
та спеціалізованим програмним забезпеченням для вирішення професійних 
завдань; навичками створення особистого, корпоративного, політичного та 
інших іміджів; механізмами впливу імідж-образу на масову свідомість; 
базовими правилами колористики і стилістики; навичками сучасного 
іміджмейкінгу через засоби масової комунікації. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Понятійний апарат іміджелогії. Іміджелогія як сфера професійної 

діяльності. Історія розвитку іміджелогії. Взаємозв'язок з іншими суміжними 
сферами. Імідж в структурі світу. Типи і управління іміджем. Психологія 



натовпу. Стратегія управління корпоративною інформацією на основі сучасних 
комунікативних технологій. Іміджмейкерство та його особливості. Технології 
управління особистісним іміджем. Побудова ефективного іміджу. Особливості 
створення ділового іміджу. Іміджелогія як теорія природних ієрархій. 

Іміджмейкінг мас-медіа.  Інструментарій іміджелогії: Позиціонування. 
Маніпулювання. Міфологізація. Емоціоналізація. Формат. Вербалізація. 
Деталізація. Акцентування інформації. Архаїзація. Заміна цілей. Подача 
суперечливих сигналів. Дистанціювання. Візуалізація. Впровадження моделей 
сприйняття. Глибинний рівень комунікації. Моделі і психологічні особливості 
візуальної комунікації. Іміджеві стратегії. Чотиритактних модель іміджевої 
кампанії. Імідж в політиці. Технологія формування іміджу політичного лідера. 
Групи рис політика, що входять до структуру іміджу. Етапи конструювання і 
функціонування політичного іміджу. Імідж чоловіки-політика, жінки-політика. 
Іміджі політичних партій. Іміджмейкер і його роль. Імідж у виборчих 
кампаніях. Практика зарубіжних політичних партій в побудові політичного 
іміджу. Основні чинники формування політичного іміджу України. 
Український досвід комунікативного управління політичними подіями. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна 
та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


