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Назва навчальної дисципліни 
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ ІМІДЖЕМ  

вибіркова дисципліна професійної підготовки 

Назва структурного підрозділу Кафедра менеджменту 

Контактні дані розробників, 

які залучені до викладання 

Викладач: 

Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна Тетяна, к.е.н., доцент 

Контакти:  

ауд. 464, навчальний корпус №4 

e-mail: tetiana.voronko-nevidnycha@pdaa.edu.ua,  

тел.: 0509568685,  

сторінка викладача:  

https://www.pdaa.edu.ua/people/voronko-nevidnycha-tetyana-viktorivna 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 075 Маркетинг 

Попередні умови для вивчення 

навчальної дисципліни 

Базові знання з економіки, управління.   

За відповідним рівнем, дисципліни, що передують вивченню 

«Управління професійним іміджем» – «Маркетингові комунікації в 

АПК», «Брендинг», «Дорадництво», «Логістичний менеджмент» 
 

Заплановані результати навчання: 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни сформувати у здобувачів вищої освіти цілісного 

уявлення про сутність і значення створення зовнішнього та внутрішнього іміджу фахівця в процесі 

управлінської діяльності, навчити принципам, методам і технологіям створення й управління іміджем 

майбутнього фахівця, підприємства (організації, установи). 

 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних основ формування 

позитивного іміджу сучасного фахівця, технологій ділового етикету, стилів керівництва, теоретичних 

основ поведінки людини в організації, стратегій формування іміджу фахівця та підприємства 

(організації, установи); розкриття іміджу сучасного фахівця як цілісного соціально-економічного 

феномену, який впливає на результативність управлінської діяльності тощо. 
Компетентності: 

Програмні результати навчання: 
загальні: фахові: 

- здатність до креативного 

вирішення професійних завдань, 

приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації 

- здатність застосовувати 

творчий підхід у професійній 

діяльності 

- демонструвати володіння навичками 

обрання та застосування основних 

принципів та закономірностей управління 

професійним іміджем людини, 

підприємства (організації, установи) тощо 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теорія поведінки людини в організації 

Тема 2. Імідж: типи та функції 

Тема 3. Поняття інструментарію в іміджелогії та специфіка його використання  

Тема 4. Створення індивідуального іміджу: особистісний і професійний аспект  

Тема 5. Принципи, етапи і засоби створення корпоративного іміджу  

Тема 6. Засоби і методи підтримки та покращення іміджу 

Тема 7. Створення іміджу організації (корпоративний імідж): основні вимоги та чинники 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 120 год.  

Кількість кредитів – 4,0.  

Форма семестрового контролю – залік. 
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Структура курсу 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

Назва теми 

Форми оцінювання результатів навчання здобувача вищої 

освіти  

Разом 
усне 

опитування 

письмове та усне 

виконання вправ 

на практичних 

заняттях 

виконання 

завдань 

самостійної 

роботи 

(презентація) 

написання 

тез 

Тема 1. Теорія поведінки людини в організації 3 6 

27 10 

9 

Тема 2. Імідж: типи та функції 3 6 9 

Тема 3. Поняття інструментарію в іміджелогії 

та специфіка його використання 
3 6 9 

Тема 4. Створення індивідуального іміджу: 

особистісний і професійний аспект 
3 6 9 

Тема 5. Принципи, етапи і засоби створення 

корпоративного іміджу 
3 6 9 

Тема 6. Засоби і методи підтримки та 

покращення іміджу 
3  6 9 

Тема 7. Створення іміджу організації 

(корпоративний імідж): основні вимоги та 

чинники 3 6 46 

Разом 21 42 27 10 100 

 

Політика оцінювання 

1. Академічна доброчесність: 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу 

про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної аграрної академії. Дотримання 

академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації 

про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

 

2. Дедлайни та перскладання: 

Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-30%). Перескладання поточного та підсумкового 

контролю відбуваються за наявності поважних причин з дозволу директорату. 

 

 

 

3. Система оцінювання:  

Шкала оцінювання:  

національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ЄКТС Оцінка за нац. шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 

незадовільно 
1 – 34 F 

 

 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
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1. Библиотека психологической литературы: веб-сайт: URL: http: //www.PSYLIB. 

2. ДЕЛОВОЙ МИР «BUSINESS WORLD» Agency: веб-сайт: URL: http://businessm.dp.ua/ 
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3. Інтернет –портал для управлінців: веб-сайт: URL: http://www.managment.com.ua/ 

4. Інтернет-проект «Корпоративный менеджмент»: веб-сайт: URL: http://www.cfin.ru/  

5. Інформація про тренінги та семінари. Матеріали, присвячені питанням навчання і розвитку 

персоналу: веб-сайт: URL: http://www.trainings.ru/  

6. Спеціалізований сайт для менеджерів по персоналу: веб-сайт: URL: http://www.hrm.ru/ 
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http://www.cfin.ru/
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