
1 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра журналістики та нових медіа 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Іміджологія» 

Курс   
 

4 

 

Спеціальність 

(спеціалізація)   

 

Журналістика 

 

Форма проведення:   
 

письмовий іспит 

 

Тривалість проведення:   

 

2 академічні години 

 

Максимальна кількість 

балів:   
 

40 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни 

«Іміджологія»  відбувається в межах комплексного 

іспиту. Студенти виконують завдання, яке охоплює 

два теоретичних питання та практичне завдання, 

кожне з яких оцінюється в 13,3 бала (максимально), 

разом 40 балів.  

Критерії оцінювання 

завдання: 

 

 засвоєння теоретико-методологічних засад 

іміджології;  

 знання основних напрямів сучасної 

іміджетворчої діяльності – традиційних та 

новітніх; 

 обізнаність з основними шляхами досягнення 

ефективності іміджевої продукції різних типів;  

 здатність проводити аналіз іміджу особи, 

установи в аспектах його формування та 

розвитку; 

 повнота і ґрунтовність відповіді; 

 доказовість і логічність викладу; 

 доречність наведених прикладів та коректність 

аналізу; 

 обґрунтованість висновків; 

володіння нормами літературної мови та культури 

письмової відповіді. 

Орієнтовний перелік 

питань до екзамену 
 

1. Іміджологія як наука та навчальна дисципліна. 

Мета і завдання іміджології. 

2. Поняття іміджу та його особливості. Зв’язок 

понять: образ, імідж, стиль, бренд, репутація, міф, 

стереотип.  

3. Соціальний, етичний, психологічний, 

естетичний, художній аспекти іміджу. Функції 
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іміджу. 

4. Типологія іміджів. Фактори, які формують 

імідж. 

5. Іміджмейкінг та його особливості. Управління 

іміджем.  

6. Технології побудови іміджу.   

7. Інструментарій іміджмейкінгу. 

8. Іміджмейкінг та міфотворчість. Міфологізація 

реальності. 

9. Інформаційні PR-матеріали для ЗМІ. 

10. Структура особистого іміджу.  

11. Зовнішні складники особистого іміджу. 

Стратегії поведінки. 

12. Самовизначення в особистому іміджі. 

Самомоніторинг. 

13. Технології управління особистим іміджем. 

14. Ознаки ефективного іміджу. 

15. Етапи надання консалтингових послуг. 

Побудова відносин іміджмейкера з клієнтом.  

16. Технології створення ефективного іміджу.  

17. Техніки створення габітарного іміджу. 

18. Психологічне підґрунтя формування ділового 

іміджу.  

19. Діловий імідж чоловіка та жінки. 

20. Мистецтво ділової бесіди.  

21. Чинники успішності ділових перемовин. 

22. Поняття «імідж організації».  Структура іміджу 

організації. 

23. Корпоративна культура та її вплив на розвиток 

організації.  

24. Методи формування, реалізації, корегування 

іміджу організації. 

25. Організаційна культура. Корпоративна 

філософія, форми декларування. Місія та цінності 

організації.  

26. Корпоративний дизайн. Корпоративна 

ідентифікація. 

27. Стратегії управління корпоративною 

інформацією. 

28. Імідж у сфері журналістики. Типажі й 

типосиндроми журналістів. 

29. Образ журналіста в масовій культурі. 

30. Специфіка сучасної телевізійної комунікації. 

Еталонна модель іміджу телеведучого. 
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31. Професійна імідж-інформація журналіста в 

інтернеті. 

32. Іміджологія політичного лідерства.  

33. Іміджологія груп у політиці.  

34. Іміджологія мас: проблема взаємодії лідера та 

натовпу. 

35. Символізація ворогів. Іміджологія конфліктної 

взаємодії та переговорів у політичній діяльності. 

36. Технології побудови політичного іміджу.  

37. Імідж у контексті виборчих технологій. 

38. Імідж держави та імідж нації. Зовнішній та 

внутрішній імідж держави. Історичні складники 

іміджу держави та іміджу нації. 

39. Імідж України. Іміджетворчі події та особи. 

40. Імідж населеного пункту: параметри побудови. 

Зовнішній та внутрішній імідж міста. Іміджетворчі 

сфери життя населеного пункту. 

Орієнтовні практичні завдання до іспиту 

 Проаналізувати габітарний імідж публічної 

особи на основі її фотозображень. 

 Проаналізувати іміджевий відеоматеріал. 

 Запропонувати іміджеву стратегію для 

позиціонування акції, заходу, події. 

Екзаменатор:  Семенець О.О. 

 

Завідувач кафедри:  Семенець О.О. 

 

 


