
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Імідж сучасного спеціаліста

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 
лекцій 18 год., практичних занять 12 год., лабораторних занять 0 год., 
форма контролю залік. 

1. Перелік тем дисципліни.

Змістовий модуль 1. Соціально-психологічна природа іміджу спеціаліста
Тема 1. Поняття іміджу. Складові іміджу сучасного спеціаліста. 
Тема 2. Біографічні та соціально-психологічні характеристики спеціаліста. 
Тема 3. Особистісний та професійний імідж).

Змістовий модуль 2. Психологія створення іміджу
Тема 4. Поведінка спеціаліста в організації. 
Тема 5. Психотехнологія створення іміджу. 
Тема 6. Риторика як складова позитивного вербального іміджу сучасного спеціаліста. 

Змістовий модуль 3. Професійна іміджологія. Корпроративний імідж
Тема 7. Професійна конфліктологія. 
Тема 8. Робота спеціаліста в професійній команді. 
Тема 9. Створення професійної кар’єри. Корпоративний імідж

2. Вимоги до попередньо набутих компетентностей (за потребою).

3. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної 
дисципліни.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого 
розвитку, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, 
її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 
Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
Здатність працювати в команді. 
Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
Знання змісту пріоритетних індивідуально-психологічних рис спеціаліста та професійних 

вимог. 

4. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування 
даної дисципліни.

Застосовувати загальні підходи пізнання до розв’язання складних професійних задач. 
Знаходити необхідні дані, аналізувати та оцінювати їх. 
Вирішувати задачі аналізу і синтезу в роботі.



Аналізувати проблематику, ідентифікувати та формулювати конкретні проблеми, що 
потребують вирішення, обирати ефективні методи їх вирішення. 

Застосовувати знання для вирішення складних задач.
Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних задач, 

аналізувати та оцінювати інформацію. 
Вміння використовувати навички самопрезентації; прийоми та засоби подолання 

професійних конфліктів та кризових станів, навички створення індивідуального 
професійного стилю.

Вміння застосувати базові психологічні та професійні знання: для створення позитивного 
іміджу. Розробляти і реалізовувати план побудови професійної кар'єри та особистісного 
росзвитку. 

5. Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії
6. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання):

Митцева О.С., доцент, канд. пед. н.
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