
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ 

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма “Менеджмент  креативних індустрій” 

Назва дисципліни ІМІДЖОЛОГІЯ 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

Тип і назва освіт-

ньої програми 

Освітньо - професійна програма 

“Менеджмент креативних індустрій”“ “ 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити 

Структура дисцип-

ліни 

(розподіл 

за видами 

та годинами нав-

чання) 

Лекції – 26 год. 

Практичні – 26 год. 

Семінарські – 4 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Форма підсумкового 

контролю 
Залік 

Графік (терміни) ви-

вчення дисципліни 
4 курс, 8 семестр 

Програмні компете-

нтності 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професій-

ної діяльності. 

ЗК11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, нау-

кові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній си-

стемі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, тех-

ніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової акти-

вності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК19. Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між культур-

ними, соціальними та економічними процесами. 

 



Програмні резуль-

тати навчання 

ПРН1.Визначати базові професійні поняття та використовувати тер-

мінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності. 

ПРП3. Організовувати професійний час. 

ПРН6. Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для ство-

рення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини. 

ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання. 

ПРН16. Знати як застосувати сучасні технології управління людськими 

ресурсами. 

ПРН18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у про-

цесі дискусії. 

ПРН19. Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення 

соціокультурної діяльності. 

Анотація (зміст) ди-

сципліни 

Змістовий модуль 1.  ІМІДЖОЛОГІЯ ЯК НАУКА ТА 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Тема 1. Предмет іміджології та її об’єкти 

Тема 2. Іміджологія як міждисциплінарна галузь знання та її 

становлення 

Тема 3. Іміджеві стратегії та їх класифікація 

Тема 4. Інструментарій іміджології 

Змістовий модуль 2. ЗАСТОСУВАННЯ ІМІДЖОЛОГІЧНИХ 

ЗНАНЬ У СУСПІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 

Тема 1. Політичний імідж 

Тема 2. Іміджі організацій. Імідж у бізнесі 

Змістовий модуль 3. АНАЛІЗ ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ 

Тема 1. Поняття «імідж ворога», цілі й основні схеми його 

формування 

Тема 2. Персональна Іміджологія. Досвід аналізу іміджу особистості 

Тема 3. Особистий імідж бізнесмена та його роль в успішному роз-

витку бізнесу. 

Змістовний модуль 4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІМІДЖЕВОГО ВПЛИВУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПИТУВАННЯ 

СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ 

Тема 1. Необхідні складові особистого іміджу в бізнесі. 

Цінність символічного ресурсу в бізнесі. 

Тема 2. Імідж фірми як найважливіший чинник успіху бізнесу. 

Стратегії формування і підтримки іміджу фірми. 

Тема 3. Імідж організації і корпоративної політики. 

Тема 4. Функції менеджера з PR, його місце у структурі організації. 

Досвід і цінність формування іміджу організації на прикладі 

провідних корпорацій світового рівня. 
 

Система оціню-

вання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 балів 

(від 0 до 6 балів за кожне практичне завдання). 

2. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 12 балів (від 0 до 

6 балів за кожне самінарське заняття). 

2. ІНДЗ – 18 балів (від 0 до 6 балів за кожне завдання). 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 1 балу за кожний модуль). 

4. Самостійна робота – 16 балів (від 0 до 1 балів за кожну самостійну 



роботу). 

5. Залік  – 16 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 35-

59, F 1-34. 

Якість 

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики доброчес-

ності і сприяють функціонуванню ефективної системи запобігання 

та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу 

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/c/MzEyNjg2MDAzNzU3?cjc=pjpk6up 
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Матеріально-техні-

чне, лабораторне, 

програмне забезпе-

чення дисципліни 

Аудиторія, корпус. 

Ноутбук, комп’ютер, планшет, проєктор, інше обладнання 

Кафедра 

Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій 

Сторінка Кафедри на сайті Академії 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnoji-

kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-

tekhnologij 

Імейл кафедри artmanager@nakkkim.edu.ua 
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Викладач 

 

Дячук Валентина Павлівна 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат культурології 

Вчене звання: доцент 

Тел.: 067 7678996 

E-mail: vdiachuk@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце: корпус 11 каб.102 

 


