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Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок, що
дають змогу самостійно формувати бажаний імідж персоналу та організації в
цілому.
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год.,
самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза
розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність знань з основ культури гостинності і споживання їжі, основ
готельної індустрії, основ барної справи, ресторанного кейтерингу, організації
роботи номерного фонду готелю, фронт-офіс, ділової української мови,
іноземних мов.
Українська

Перелік компетентностей, які підсилює дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Програмні результати
Компетентності, якими повинен
навчання,
оволодіти здобувач
РН 03. Вільно спілкуватися з
ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні,
професійних питань державною та
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
іноземною мовами усно і письмово.
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
РН 19. Діяти у відповідності з
області, її місця у загальній системі знань про природу і
принципами
соціальної
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
відповідальності
та
громадянської
вести здоровий спосіб життя.
свідомості
ЗК
04.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
ЗК 05. Здатність працювати в команді.
СК 04. Здатність формувати та реалізовувати ефективні
зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери
гостинності, навички взаємодії.
СК 21. Здатність демонструвати усвідомлену поведінку на
основі традиційних загальнолюдських цінностей гостинності.

Назва теми
Тема
1. Історія та
основні етапи розвитку
іміджу.
Тема 2. Імідж: поняття,
сфера застосування та
методологія
в
готельно-ресторанному
бізнесі
Тема
3.
Складові
іміджу в готельноресторанному бізнесі.
Типи іміджу.
Тема
4.
Побудова
іміджу особистості в
готельно-ресторанному
бізнесі.
Теоретичні
аспекти
самопрезентації .
Тема
5.
Імідж
підприємств готельноресторанного
господарства. Функції
іміджу.
Тема
6.
Інструментарій
іміджелогії.
Позиціонування.
Маніпулювання.
Концентрація уваги.

Тема 7. Імідж лідера.
Іміджелогія в сфері
готельного
бізнесу.
Іміджелогія в сфері
ресторанного бізнесу.
Тема 8. Імідж країни.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи
Види робіт
у розрізі тем
Модуль 1. Теоретико-методологічні засади іміджелогії
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді на тему «Основні
домашнього завдання; обговорення етапи формування іміджу». Відтворити
матеріалу
занять;
виконання хронологію появи іміджелогії як науки.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист Ознайомитися із методологією в
домашнього завдання; обговорення іміджелогії, вказати переваги та
матеріалу
занять;
виконання недоліки методології.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді та презентації на
домашнього завдання; обговорення теми: «Складові іміджу в готельноматеріалу
занять;
виконання ресторанному бізнесі», «Типи іміджу».
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист 1. Розробіть особистісний імідж
домашнього завдання; обговорення партнера в ресторанному та готельному
матеріалу
занять;
виконання бізнесі.
2.
Розробіть
власний
навчальних
завдань;
завдання особистісний імідж.
самостійної роботи; тестування;
поточна модульна робота
Модуль 2. Корпоративний імідж
Відвідування
занять;
захист Розробити план заходів для створення
домашнього завдання; обговорення позитивного: 1.1 Внутрішнього іміджу
матеріалу
занять;
виконання організації; 1.2 Зовнішнього іміджу
навчальних
завдань;
завдання організації
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист 1. Використовуючи інструментарій
домашнього завдання; обговорення іміджелогії
(позиціонування,
матеріалу
занять;
виконання міфологізація, деталізація, формат,
навчальних
завдань;
завдання вербалізація,
візуалізація
тощо)
самостійної роботи; тестування
створіть і опишіть імідж організації на
стадії створення: 1.1 Зовнішній імідж
фірми та його атрибути: назва, слоган,
емблема, кольорова гама, логотип тощо.
1.2 Образ персоналу: вимоги до
кандидатів
(вік,
стать,
освіта,
зовнішність),
уніформа,
стиль
поведінки з клієнтами. 1.3 Образ
керівника фірми: персональні, соціальні
та професіональні аспекти.
Відвідування
занять;
захист Підготуйте презентацію на тему:
домашнього завдання; обговорення «Іміджелогія в готельно-ресторанному
матеріалу
занять;
виконання бізнесі».
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист Надайте
характеристику
основних
домашнього завдання; обговорення складових іміджу країни, результати
матеріалу
занять;
виконання представити у вигляді ессе.
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування;
поточна модульна робота
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни








Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за
вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності
поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та
тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням
із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8
балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8
50
балів); завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна
робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8
балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8
50
балів); завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна
робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю проведення повторного
35-59
FX
підсумкового контролю
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни та проведенням підсумкового
контролю

