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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Іміджелогія та івент-менеджмент»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів
другого (магістерського) рівня
спеціальності 061 – «Журналістика»
освітньо-професійної програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння студентами принципів
створення і продюсування рекламних проектів, знань з галузі іміджелогії, усвідомлення
студентами ключових понять і процесів у цій комунікативній сфері; ознайомлення
студентів з івент-менеджментом у контексті дослідження ЗМК, розкриття потенціалу
цього явища в полі медіавиробництва в цілому та журналістики зокрема.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомлення студентів з принципами
створення і продюсування рекламних проектів, витоками та основними етапами розвитку
української та світової традицій у галузі іміджування; надання студентам знань про
структуру, напрямки і форми діяльності іміджеолога як одного з основних учасників
сучасного соціокомунікаційного процесу; ознайомлення студентів із концептуальними
підходами та методами аналізу івентів, інструментарієм івент-менеджменту, реакціями, які
народжує івент в інформаційному полі, роллю публіки в реалізації івенту; отримання
практичних навичок у сферах створення і продюсування рекламних проектів, іміджування
та організації івентів.
1.3. Кількість кредитів: 4 кредити
1.4. Загальна кількість годин: 120 годин
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й
Семестр
2-й
2-й
Лекції
16 год.
8 год.
Практичні, семінарські заняття
32 год.
4 год.
Лабораторні заняття
0 год.
0 год.
Самостійна робота
72 год.
108 год.
Індивідуальні завдання
0 год.
1.6. Заплановані результати навчання: оволодіння знаннями і навичками створення і
продюсування рекламних проектів, опанування знаннями з передумов та джерел
виникнення, основних етапів розвитку іміджування та івент-менеджменту в контексті
дослідження ЗМК; розкриття потенціалу івент-менеджменту в полі медіавиробництва;
вміння проводити дослідження впливу івенту на різні цільові аудиторії, в т. ч. на
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журналістів; засвоєння ролі та місця іміджування в системі соціокомунікаційної
діяльності; отримання практичних навичок з організації івентів і створення іміджевої
продукції різних типів; засвоєння загальної стратегії та конкретного іміджевого тексту для
фізичних та юридичних осіб; вміння розробляти стратегії іміджевих кампаній різних
типів, створювати іміджеву продукцію, призначену для поширення різними ЗМК.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Продюсування рекламних проектів
Тема 1. Історія та основні етапи розвитку категорії іміджу
Первісні форми іміджування. Категорія іміджу в Середні віки. Американська,
західноєвропейська й вітчизняна традиції іміджування в XIX–ХХ ст. Розвиток
іміджетворення як окремого напрямку соціокомунікаційної діяльності. Передумови:
промислова революція, суспільні звершення, технологічний прорив тощо. XIX ст. – час
активізації процесів масової комунікації, виникнення й формування основних засобів її
реалізації. Кінець XIX ст. – розквіт фототехнологій. Відомі іміджеві кампанії. ХХ ст. –
новий етап розвитку іміджевої діяльності. Радіо, телебачення, Інтернет: засадничо нові
параметри іміджетворення. Перетворення іміджетворчості в сучасний інститут з
властивими йому формами, функціями та засобами впливу.
Тема 2. Імідж як базова категорія PR та реклами
Імідж: обсяги поняття. «Імідж» як специфічний феномен, науково-прикладне
обґрунтування практичної цінності цього феномена. Психологічне обґрунтування
іміджування. Зростаючий попит на імідж. Нова професія – іміджмейкер. Імідж: до
проблеми визначення. Імідж можна розглядати як індивідуальний вигляд або ореол,
створюваний ЗМК, соціальною групою або власними зусиллями особистості з метою
залучення до себе уваги» (В. Шепель). Деякі вчені розглядають поняття іміджу тільки
стосовно організації. Маркетолог Ф. Котлер визначає імідж як «сприйняття компанії чи її
товарів суспільством».
Тема 3. Типи, комплексний код, функції та складники іміджу
Типи іміджу. Імідж товару. Імідж особистості. Корпоративний імідж. Формування
корпоративного бренду – комплексного коду, який формує у споживача позитивне
сприйняття. Легенда, місія та символ. Функції іміджу: ціннісні і технологічні. Складники
корпоративного іміджу: основні, пов'язані з головною діяльністю компанії, і супутні.
Характер і стиль стосунків з клієнтами компанії, рівень корпоративної культури, образ
персоналу компанії, уявлення про стиль компанії. Складові іміджу особистості (за
А. Панасюком): габітарний імідж, імідж середовища, оречевлений імідж, вербальний
імідж, кінетичний імідж. До цієї класифікації Г. Монахов додає ще два пункти:
ментальний імідж і фоновий імідж. Іміджеформуючі чинники. Іміджеформуюча
інформація: пряма, непряма.
Тема 4. Архетипічна основа іміджів
Класифікації архетипів, відповідно до яких будується та сприймається імідж. Поділ на
архетипи Простодушного, Гарного Хлопця / Сироти, Воїна / Героя, Шукача /
Мандрівника, Альтруїста, Бунтаря / Руйнівника, Коханця, Творця, Правителя, Мага,
Мудреця, Блазня. Гендерні архетипи в контексті іміджелогії. Класифікація жіночих
архетипів згідно з грецькими богинями (за Г. Бедненко): Деметра – матір милосердна,
щедра чи жахлива; Кора-Персефона – юна діва, жертва, хазяйка Підземного царства;
Афіна – неприступна діва, стратег и тактик; Артеміда – вічна діва, суперниця чоловіків,
мстива мисливиця; Афродіта – втілення кохання і краси, муза художників і поетів; Гера –
віддана й ревнива дружина, світська жінка; Гестія – жінка, яка обрала самотність та
присвятила себе іншому Смислу; Геката – сваха, ворожка та посередниця. Для розуміння
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особистісного іміджу треба зрозуміти, до якого архетипу він апелює. Інші класифікації
іміджів, засновані не на архетипах.
Тема 5. Імідж у продюсуванні рекламних проектів: практичні аспекти
Принципи створення рекламного проекту (зйомки відео- і фотоконтенту). Етапи реалізації
рекламного проекту: препродакшн, продакшн, постпродакшн. Організація знімального
процесу. Введення, знайомство, командоутворення. Формулювання завдань або відповідь
на питання «Щоб що?». Таймінг. Бюджет. Коли його немає і коли його зовсім немає.
Пишемо списки. Як навчитися не забувати. Ресурси: одухотворені та ні. Логістика. Все,
що рухається. «Дрібниці», про яких завжди забувають, а даремно. PPM і таймінг
знімального дня. План «B». Коли все пішло не так. Формулювання завдань, таймінг,
кастинг, бюджет, ресурси, логістика, PPM, PPM-book, юридичне питання.
Розділ 2. Івент-менеджмент
Тема 1. Поняття івент-менеджменту
Організація великих та маленьких заходів, які потрапляють у фокус мас-медіа, є галуззю,
яку визначають поняттям «івент-менеджмент». З 2000-х років публічні події, або івенти
(запозичення від англ. event), в Україні розглядаються як інструмент соціальної взаємодії,
налагодження комунікації зі споживачем товарів та послуг, та у зв’язці з традиційними і
новими медіа стають об’єктом дискусій різних галузей суспільної діяльності – зв’язків із
громадськістю, маркетингу, менеджменту, організаційної психології.
Тема 2. Інструментарій івент-менеджменту
Інструменти, які використовують організатори для реалізації івентів як публічної події.
Фази та етапи івент-менеджменту. Планування івент-заходів. Визначення ідеї та сюжету
івенту. Програма проведення заходу. Визначення аудиторії та вибір концепції івенту.
Склад і функції персоналу в організації заходів. Дизайн місця проведення заходу.
Планування ресурсів і розподіл робіт. Робота з підрядниками та субпідрядниками.
Заповнюваність і способи розсадження. Планування часу і його розподіл. Розклад.
Тематичний і сценарний плани.
Тема 3. Івент в інформаційному полі: реакції та впливи
Реакції, які в інформаційному полі народжує івент. Впливи заходу на різні цільові
аудиторії, в т. ч. на журналістів. Первинна та вторинна аудиторії. Види ризиків івентзаходів. Управління ризиком. Безпека проведення івент-заходу. Рекламування заходу.
Вибір каналів поширення інформації. Методи оцінки ефективності івентів.
Тема 4. Роль публіки в реалізації івенту
Роль публіки в реалізації івенту та значення публічного простору для інтерпретації івентів
у мас-медіа. Відмінна риса івенту полягає в тому, що ця подія має позитивно сприйматися
і переживатися учасниками. Для івенту характерна наявність двох аспектів: 1) активна
участь, включеність, активність учасників; 2) позитивне сприйняття івенту, емоційність,
задоволеність публіки.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів
усього

1

2

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л п. лаб. інд. с. р.
л п. лаб. інд. с. р.
с.
с.
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
13
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Розділ 1. Продюсування рекламних проектів
Разом за
розділом 2

60

8

16

–

–

36

60

4

2

–

–

54

Розділ 2. Івент-менеджмент
Разом за
розділом 1

60

8

16

–

–

36

60

4

2

–

–

54

Усього годин

120

16 32

0

0

72

120

8

4

0

0

108

4. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми

Кількість Кількість
годин
годин
(денна
(заочна
форма)
форма)

Розділ 1. Продюсування рекламних проектів

16

2

1

Принципи створення і продюсування рекламного проекту

4

–

2

4

–

4

2

4

Етапи реалізації рекламного проекту: препродакшн,
продакшн, постпродакшн
Таймінг і логістика в організації зйомок рекламного
проекту
Бюджет, ресурси, PPM, PPM-book

4

–

16

2

1

Розділ 2. Івент-менеджмент
Поняття івент-менеджменту

4

–

2

Інструментарій івент-менеджменту

4

2

3

Івент в інформаційному полі: реакції та впливи

4

–

4

Роль публіки в реалізації івенту

4

–

Разом

16

4

3

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1

Види, зміст самостійної роботи
Розділ 1. Продюсування рекламних проектів

Кількість Кількість
годин
годин
(денна
(заочна
форма)
форма)
36

54

36

54

72

108

Розробити стратегію створення та продюсування
рекламного проекту (логістика, бюджет, таймінг
знімального дня та ін.)
2

Розділ 2. Івент-менеджмент
Розробити проект проведення івенту з використанням
методології case study, підготувати мультимедійну
презентацію для захисту проекту
Разом
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6. Індивідуальне завдання
За дисципліною «Іміджелогія та івент-менеджмент» індивідуальні завдання не
передбачені.
7. Методи контролю
Поточний контроль: усні опитування на заняттях за контрольними програмними
питаннями поточної та попередніх тем; мікроконтрольні роботи, які проводяться на
початку заняття; оцінювання ступеню активності студентів та якості їх відповідей на
заняттях; тестові завдання.
Контроль виконання самостійних робіт: перевірка виконання творчих завдань (усна
доповідь, есе, індивідуальні та колективні мультимедійні презентації).
Підсумковий контроль (екзамен): перевірка рівня засвоєння студентами
теоретичного та практичного навчального матеріалу в цілому; вміння студента
використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1

Розділ 2

Теми

Теми

1–5

1–4

30

30

Разом

Екзамен

Сума

40

100

60

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої шкали оцінювання

90–100

відмінно

70–89

добре

50–69

задовільно

1–49

незадовільно
9. Рекомендована література
Основна література

Розділ 1. Продюсування рекламних проектів
1. Горчакова В. Прикладная имиджелогия : учеб. пос. Москва : Академический
проект, 2007. 400 с.
2. Катлипп С. М., Сентер А. Х., Брум Г. М. Паблик рилейшнз : теория и практика :
учеб. пособие / пер. с англ. Москва : Издат. дом «Вильямс», 2001. 624 с.
3. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения : учеб. пособие.
Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. 224 с.
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4. Королько В. Г. Паблік рілейшнз : наукові основи, методика, практика : підручн.
Київ : Видавничий дім «Скарби», 2001. 400 с.
5. Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз : навч. посібник. Київ : Академвидав, 2007. 224 с.
6. Перелыгина Е. Б. Психология имиджа : учеб. пособие. Москва : Аспект Пресс,
2002. 223 с.
7. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века. Москва : Релф-бук ;
Киев : Ваклер, 2001. 352 с.
8. Смирнова Т. Моделювання рекламного іміджу : навч. посібник. Київ : Ін-т
журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. 166 с.
9. Чумиков А. Н. Связи с общественностью. Москва : Дело, 2000. 68 с.
10. Хавкіна Л. М. Іміджелогія : навчально-методичний посібник для студентів зі
спеціальності «Журналістика». Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 64 с.
11. Шепель В. Имиджелогия : как нравиться людям. Москва : Народное
образование, 2002. 576 с.
12. Arens W. F. Contemporary advertising. New York : McGraw Hill Higher Education,
2005. 614 p.
Розділ 2. Івент-менеджмент
1. Дебор Ги Э. Общество спектакля / пер. с фр. C. Офертаса и М. Якубович.
Москва : Логос, 1999. 224 с.
2. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / пер. з англ. О. Возьна, Г. Сташків.
Львів : Літопис, 2010. 583 с.
3. Маклюэн Г. М. Понимание медиа : внешнее расширение человека / пер. с англ.
В. Николаева. Москва : Гиперборея ; Кучково поле, 2007. 464 с.
4. Потятиник Б. Медіа : ключі до розуміння. Львів : ПАІС, 2004. 312 с. (Серія :
Медіакритика).
5. Романцов А. Н. Event-маркетинг : Сущность и особенности организации.
Москва : Изд-во-Дашков и Ко, 2011. 116 с.
6. Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаусе Б., Мозер Р., Целлер М. Event-менеджмент /
пер. с нем. Т. Фоминой. Москва : Эксмо, 2010. 384 с.
7. Шумович А. В. Великолепные мероприятия. Технологии и практика event–
management. Моква : Манн, Иванов и Фербер, 2009. 336 с.
8. Шумович А., Берлов А. Смешать, но не взбалтывать : Рецепты организаций
мероприятий. Москва : Альпина Паблишерз, 2009. 264 с.
9. Getz D. Event Studies : Theory, Research and Policy for Planned Events. Oxford,
UK : Butterworth-Heinemann, 2007. 18 р.
10. O’Toole W., Mikolaitis P. Corporate event project management. London : John
Wiley and Sons, 2002. 124 р.
Допоміжна література
1. Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR / пер с англ. СанктПетербург : Питер, 2004. 560 с.
2. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров : учеб. пособие. Москва : ИКФ
«ЭКМОС», 2003. 273 с.
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3. Беленкова А. PRостой пиар. Москва : НТПресс, 2006. 256 с.
4. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / пер. з фр. В. Ховхун. Київ : Вид-во Соломії
Павличко «Основи», 2004. 230 с.
5. Борисов Б. Л. Реклама и Паблик рилейшнз : алхимия власти. Москва : РИПХолдинг, 1998. 105 с.
6. Викентьев И. Л. Приемы рекламы и Public Relations. Санкт-Петербург : ТРИЗШАНС ; Изд. дом «Бизнес-Пресса», 2001. Ч. 1. 256 с.
7. Горин С. Имиджелогия и репутациология : сходство и отличия // Корпоративная
имиджелогия. 2007, № 1. С. 72–77.
8. Кули К., МакЭван К. Корпоративные мероприятия, которые стали легендой /
пер. с англ. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. 256 с.
9. Лемер С. Искусство организации мероприятий : стоит только начать! / пер. с
англ. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. 288 с.
10. Мажоров Д. Формирование имиджа в СМИ : имиджеобразующие тексты //
Вестник Санкт-петербургского ун-та. 2007, Вып. 2, Ч. II. С. 302–309.
11. Марк М., Персон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов /
пер. с англ. под ред. В. Домнина, А. Сухненко. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 336 с.
12. Панасюк А. Я – Ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать Ваш
профессиональный имидж. Москва : Дело, 2003. 240 с.
13. Сальнікова Л. Імідж і репутація : схожість та відмінності // Корпоративная
имиджелогия. 2007, № 1. С. 25–27.
10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відеолекції,
інше методичне забезпечення
Розділ 1. Продюсування рекламних проектів
1. Аблеев С. Специфика и тенденции массовой культуры : анализ основных
аспектов. URL : http://lomonosov.org/friend-esses/fourfriend-esses15054.html (дата звернення:
18.06.2019).
2. Галумов Э. Основы PR. URL : http://www.twirpx.com/file/86183/ (дата звернення:
16.06.2019).
3. Збронская М. Имидж или стиль? Быть или казаться? URL
psychology.net.ru/articles/content/1230149915.html (дата звернення: 12.06.2019).

:

http://

4. Комунікаційні інструменти для побудови репутації. URL : http://courses.prome
theus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about (дата звернення: 15.06.2019).
5. «Ловцы человеков» или социальные сети в медиа, бизнесе, рекрутинге и
образовании. URL : https://ru.coursera.org/learn/sotsialnaya-set (дата звернення: 11.06.2019).
6. Монахов Г. Слагаемые имиджа. URL : http://www.monakhov.com.ua/_22.11.2006_
imidzh.html (дата звернення: 14.06.2019).
7. Шмига Ю. І. Символи та архетипи у рекламі. URL : http://journlib.univ.kiev.ua/
index.php?act=article&article=1839 (дата звернення: 13.06.2019).
8. Шпанер Л. Образ жінки у телерекламі : погляд психолога. URL : http://
www.mediakrytyka.franko.lviv.ua/n5/spaner-obraz.html. (дата звернення: 10.06.2019).
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9. Ярич Т. В. Епатаж у рекламі. URL : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=
article&article=1467 (дата звернення: 18.06.2019).
10. Sostav.ua (Портал про рекламу, маркетинг, бізнес, креатив та PR. На сайті
завжди актуальна інформація про фестивалі реклами, состав рекламного ринку, рекламні
блоги, енціклопедія реклами, рекламний форум). URL : http://sostav.ua/ (дата звернення:
12.06.2019).
Розділ 2. Івент-менеджмент
1. Алексунин В. А. Маркетинговые коммуникации. URL : http://znanium.com/book
read2.php?book=511986 (дата звернення: 11.06.2019).
2. Баранов Д. Е. PR : теория и практика. URL : http://znanium.com/bookread2.php?
book=451097 (дата звернення: 15.06.2019).
3. Іванова О. В. Методичні підходи до розробки бізнес-івенту. URL :
http://firearticles.com/economika-pidpryemstv/220-metodichn-pdhodi-do-rozrobkibznes-ventuvanova-o-v-markovskiy-o-v.html (дата звернення: 13.06.2019).
4. Інтернет-медіа. URL : http://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/103/2015_T2/
about (дата звернення: 12.06.2019).
5. Папкова О. В. Деловые коммуникации : учебник. URL : http://znanium.com/
bookread2.php?book=397223 (дата звернення: 11.06.2019).
6. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL :
http://sum.in.ua/ (дата звернення: 16.06.2019).
7. 346 агентств згідно даним сайту Mapia.ua. URL : http://mapia.ua/ru/kiev/iventagentstva (дата звернення: 13.06.2019).
8. About Event (Журнал о маркетинге впечатлений кризисного времени). URL :
http://aboute.net (дата звернення: 15.06.2019).
9. Carter L. Event Planning / AuthorHouse, 2007. Event-менеджмент – организация
мероприятий на высшем уровне. URL : http://www.pr2b.net/index.php/articles/91–listprevent
(дата звернення: 12.06.2019).
10. Communication that matters (Блог про комунікацію та реалізацію інформаційних
кампаній з аналітичними оглядами, кейсами, інформацією, рейтингами). URL :
http://commthatmatters.blogspot.com/ (дата звернення: 18.06.2019).
11. Reclamaster (Портал про рекламу та креатив, бізнес-кейси, професійні заходи,
останні новини та корисні статті). URL : www.reklamaster.com (дата звернення: 18.06.2019).

