
 

(Ф 21.01 - 02) 
 

Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА ЗВО» 

 

Спеціальність: 053 Психологія 

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із альтернативного 

переліку 

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4,0 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Психологічні особливості формування іміджу викладача ЗВО 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Набуття досвіду постійної підтримки позитивного особистого та 

корпоративного іміджу на рівні щоденних реалій та обраної 

професійної діяльності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Практично використовувати теоретичні основи психологічного 

знанняз метою цілісного розуміння процесів формування, корекції 

та просування іміджу фахівця (на прикладі викладача ЗВО) 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Передбачено, що набуті теоретичні знання із запропонованого 

курсу віддзеркаляться на рівні умінь: 

 ідентифікувати, аналізувати, узагальнювати і прогнозувати 

психологічні проблеми пов’язані із іміджем; 

  складати психологічну імідж-карту фахівця на основі 

залучення психодіагностичного інструментарію; 

 розв’язувати психологічні задачі, пов’язані із іміджем 

викладача ЗВО; 

 коректувати імідж фахівця з урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей та запитів цільової аудиторії; 

 рефлексивно оцінювати психологічні проблеми іміджу 

фахівця та приймати аргументовані рішення щодо їх 

розв’язання 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:Психологія іміджу як галузь 

знань.Психологічні методи дослідження іміджу.Конструювання 

особистого та корпоративного іміджу. Технологічний 

інструментарій формування іміджу викладача ЗВО.Імідж і ділова  

репутація керівника.  Технології управління особистісним іміджем. 

Значення невербальних сигналів та ділового етикету у побудові 

іміджу. Імідж сучасного закладу вищої освіти. Майстер-план по 

створенню іміджу.  

Види занять: лекційні, практичні 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні 

Форми навчання: очна,  дистанційна 

Пререквізити Знання із загальної психології,психології особистості, психології 

управління 

Пореквізити Знання з психології іміджу викладачаЗВОможуть бути використані 

в процесі написання дипломної роботи та безпосередньо в 

професійній діяльності практичних психологів 



 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

 Бугрим В.В. Іміджологія/Іміджмейкінг: навчальний 

посібник/ МОН України, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка.  – Київ: Київський університет, 2013. – 255 

с. 

 Палеха Ю.І. Іміджологія: навчальний посібник.  –

 Київ: Видавництво Європейського університету, 2005. – 324 с. 

 Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет: 

навчальний посібник/ МОН України.  – Київ: Знання, 2006. – 392 с. 

 Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г.Психологическиеосновы 

"Пабликрилейшнз": учебноепособие для 

студентоввысшихучебных заведений. – 2-е изд.  – Санкт-

Петербург: Питер, 2004. – 204 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та практичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Педагогіки та психології професійної освіти 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ДУДКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА 

Посада: професор 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3Wy0nr4AAAAJ&hl=

ru 

Тел.: 406-75-40 

E-mail: dudka.tetyana@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:8.706 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          Дудка Т.Ю. 

Завідувач кафедри        Лузік Е. В. 

 

 
 


