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 Мета та завдання навчальної дисципліни Мета курсу «Іміджологія» – навчитися аналізувати основні принципи створення іміджу, засвоєння його методики, формування професійно спрямованої системи знань, вмінь та навичок що у сукупності й утворюють основу професіоналізму сучасного фахівця. Завдання навчальної дисципліни надати студентам відповідні знання про роль іміджових технологій у сучасному світі, забезпечити засвоєння ними теоретичних положень формування іміджевої стратегії у ділових взаємовідносинах та на практиці вміти застосовувати набуті теоретичні знання у майбутній професійній діяльності . У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен    знати: місце іміджології у системі інформаційних дисциплін, загальні засади іміджології як науки; основні етапи її становлення та розвитку в Україні та світі; роль іміджу в розвитку підприємництва; організацію проведення іміджових кампаній в Україн та світі; правила та методи формування позитивного іміджу держави та роль у цих процесах публічних комунікацій.  вміти: орієнтуватися в теоретичних засадах та термінології іміджології; опанувати основні принципи взаємозв’язку публічних комунікацій з іміджостворюючою діяльністю; організовувати та проводитизаходи спрямовані на формування позитивного іміджу організації; використовуючи відповідні знання пропонувати можливі варіанти іміджу, а саме: дзеркальний, поточний, бажаний, корпоративний і множинний. володіти: культурою формування та розвитку позитивного іміджу особистості; визначати роль іміджології в системі громадських зв’язків та різноманітних видах інформаційно-комунікаційного процесу, визначати та формувати базові типи іміджів..               

          

 



   ТЕМА 1. ІМІДЖОЛОГІЯ ЯК НАУКА  ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА План 1. Основні завдання навчальної дисципліни «Іміджологія».  2. Системна характеристика іміджології.  3. Предмет, об’єкт, цілі та завдання. Функції іміджології.  4. Методологічна база іміджології  Завдання для самостійної роботи  1.  Поняття про спілкування як основу життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. 2. Взаємозв’язок іміджології з іншими дисциплінами.  3. Основні теоретичні підходи до визначення поняття “імідж”.  4. Теоретико-психологічний аналіз природи іміджу як соціально-психологічного явища.  Рекомендована література 1. Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави. – Київ: Інформаційно-видавничий центр «Діловий партнер», 2005. – 656 с. 2. Корнієнко В.О., Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 144 с.  3. Онопрієнко О. Золота книга української еліти. Інформаційно-іміджевий альманах Т.1, 2, 3, 4, 5, 6. – Київ: Євроімідж, 2001. – 575 с. 4. Палєха Ю. І. Іміджологія. – К., 2007. – 345 с. 5. Палеха Ю.І. Іміджологія: навч.посіб. / За заг.ред. З.І.Тимошенко. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2005. – 324 с.  6. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у  глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. — Київ: МАУП, 2005. – 440 с. 7. Балабонова Л.В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: Навч. посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 528 с. 8. Хомуленко Т.Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу: монографія / Т.Б.Хомуленко, Ю.Г.Падафет, О.В. Скориніна. –Х.: ВД «Інжек», 2010. – 272 с. 9. Почепцов Г.Г. Іміджологія: теорія і практика. – К., 2010. – 224 с. 10. Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз для професіоналів. – Київ, 2010. – 520 с.    Тема 2. ТИПИ ІМІДЖІВ  План 

          

 



 1. Сутнісні характеристики іміджу. 2.  Класифікація іміджів.  3. Складові іміджу.  4. Функції та роль іміджу в структурі сучасного світу.  Завдання для самостійної роботи  1. Основні вимоги до створення позитивного образу (світовий та вітчизняний доробки). Імідж та репутація, імідж і бренд — спільне і відмінне. 2. Перехід від іміджу до міфу, процеси зіткнення міфів.  3. Імідж у різноманітних соціокультурних контекстах.  Рекомендована література 1. Акайомова А. Методика формування іміджу політичного лідера: Навчально-методичний посібник. – Рівне: РДГУ, 2009. – 50с.  2. Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави. – Київ: Інформаційно-видавничий центр «Діловий партнер», 2005. – 656 с. 3. Корнієнко В.О., Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 144 с.  4. Палеха Ю.І. Іміджологія: навч.посіб. / За заг.ред. З.І.Тимошенко. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2005. – 324 с.  5. Балабонова Л.В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: Навч. посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 528 с. 6. Почепцов Г.Г. Іміджологія: теорія і практика. – К., 2010. – 224 с. 7. Хомуленко Т.Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу: монографія / Т.Б.Хомуленко, Ю.Г.Падафет, О.В. Скориніна. –Х.: ВД «Інжек», 2010. – 272 с. Тема 3. ІМІДЖМЕЙКІНГ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  План  1. Цілі та завдання іміджмейкінгу.  2. Основні терміни іміджмейкінгу.  3. Основні принципи роботи з іміджстворюючими якостями.   Завдання для самостійної роботи  1. Сутність теорії “перфоманса” як основи іміджмейкінгу.  2. Основні принципи організації іміджевих заходів (церемонії відкриття, прийоми, презентації, конференції, “круглі столи”, фестивалі, спонсорство тощо).  Рекомендована література  
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  Тема 6. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ) ТА ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ  План 1. Завдання і функції іміджреклами.  2. Основні правила вибору носія реклами. 3.  Слоган як основна рекламна константа. Критерії підбору моделей для проведення рекламних акцій. Вплив національної культури на рекламний продукт.  Завдання для самостійної роботи  1. Критерії підбору моделей для проведення рекламних акцій.  2. Вплив національної культури на рекламний продукт.   Рекомендована література 1. Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави. – Київ: Інформаційно-видавничий центр «Діловий партнер», 2005. – 656 с. 2. Корнієнко В.О., Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 144 с.  3. Палеха Ю.І. Іміджологія: навч.посіб. / За заг.ред. З.І.Тимошенко. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2005. – 324 с.  4. Балабонова Л.В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: Навч. посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 528 с. 5. Хомуленко Т.Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу: монографія / Т.Б.Хомуленко, Ю.Г.Падафет, О.В. Скориніна. –Х.: ВД «Інжек», 2010. – 272 с.  Тема 7. СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА ЧИННИКИ  План  1. Складові іміджу організації.  2. Загальні ознаки іміджу організації.  3. Провідні напрями формування корпоративного іміджу (РR, реклама, фірмовий стиль, корпоративна культура тощо). 4. Основні параметри іміджу організації.   Завдання для самостійної роботи  

          

 



1. Вплив чинників зовнішнього середовища організації на перебіг та напрямок процесу створення іміджу.  2. Основні чинники внутрішнього середовища організації, що впливають на імідж організації.  3. Основні етапи формування іміджу організації.  4. Зміна іміджу організації як основа стратегії у кризовій ситуації.  5. Основні форми розроблення та підтримання   Рекомендована література  1. Корнієнко В.О., Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 144 с.  2. Палєха Ю. І. Іміджологія. – К., 2003. – 345 с. 3. Афанасьев И. Деловой етикет / И. Афанасьев. – Київ: Альтерпресс, 1998.— 320 с. 4. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у  глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. — Київ: МАУП, 2005. – 440 с. 5. Луньов О. Формування власного позитивного іміджу.—К.: Іннт громад. суспільства, 2001.— 70 с. 6. Палеха Ю. І. Етика ділових стосунків.— К., 1993.— 138 с. 7. Палеха Ю.І. Іміджологія: навч.посіб. / За заг.ред. З.І.Тимошенко. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2005. – 324 с.  8. Балабонова Л.В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: Навч. посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 528 с. 9. Хомуленко Т.Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу: монографія / Т.Б.Хомуленко, Ю.Г.Падафет, О.В. Скориніна. –Х.: ВД «Інжек», 2010. – 272 с.   Тема 8. ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ  План  1. Світовий досвід формування політичного іміджу. Типи політичних іміджів у національному вимірі.  2. Методи формування політичного іміджу: “клапана”, “живої мішені”, “краплі”, “підказки”, резонансної технології» тощо.  3. Стратегія формування політичного іміджу.  4. Основні тактики створення іміджу політика. Маніпулятивні прийоми та технології у політичній комунікації. Соціально-психологічні моделі створення політичного іміджу. Інформаційно-комунікативні технології як фактор ефективного функціонування політичного іміджу.  

          

 



Завдання для самостійної роботи  1. Маніпулятивні прийоми та технології у політичній комунікації. 2. Соціально-психологічні моделі створення політичного іміджу.  3. Інформаційно-комунікативні технології як фактор ефективного функціонування політичного іміджу  Рекомендована література  1. Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави. – Київ: Інформаційно-видавничий центр «Діловий партнер», 2005. – 656 с. 2. Корнієнко В.О., Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 144 с.  3. Онопрієнко О. Золота книга української еліти. Інформаційно-іміджевий альманах Т.1, 2, 3, 4, 5, 6. – Київ: Євроімідж, 2001. – 575 с. 4. Палєха Ю. І. Іміджологія. – К., 2007. – 345 с. 5. Палеха Ю.І. Іміджологія: навч.посіб. / За заг.ред. З.І.Тимошенко. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2005. – 324 с.  6. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у  глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. — Київ: МАУП, 2005. – 440 с. 7. Балабонова Л.В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: Навч. посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 528 с. 8. Хомуленко Т.Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу: монографія / Т.Б.Хомуленко, Ю.Г.Падафет, О.В. Скориніна. –Х.: ВД «Інжек», 2010. – 272 с.  Тема 9. ІМІДЖ КРАЇНИ  План  1. Складові іміджу країни.  2. Зовнішній імідж країни: основні механізми формування, підтримання, корекції та управління.  3. Внутрішній імідж країни: умови формування.  4. Особливості побудови іміджу України. 5. Об’єктивні іміджі країни (економічний, соціальний, гуманітарний, політичний, культурний, економічний тощо.).   Завдання для самостійної роботи  1. Роль ЗМІ у процесі створення іміджу країни. 2. Основні функції іміджу країни. 3. Суб’єктивні та об’єктивні фактори побудови іміджу країни.  4. Соціальні цінності як чинник формування іміджу країни.  

          

 



5.Соціально-психологічні особливості формування іміджу країни.  6. Крос-культурні комунікації: сутність, специфіка, характерне.   Рекомендована література  1. Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави. – Київ: Інформаційно-видавничий центр «Діловий партнер», 2005. – 656 с. 2. Корнієнко В.О., Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 144 с.  3. Онопрієнко О. Золота книга української еліти. Інформаційно-іміджевий альманах Т.1, 2, 3, 4, 5, 6. – Київ: Євроімідж, 2001. – 575 с. 4. Палєха Ю. І. Іміджологія. – К., 2007. – 345 с. 5. Палеха Ю.І. Іміджологія: навч. посіб. / За заг.ред. З.І.Тимошенко. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2005. – 324 с.  6. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у  глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. — Київ: МАУП, 2005. – 440 с. 7. Балабонова Л.В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: Навч. посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 528 с. 8. Хомуленко Т.Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу: монографія / Т.Б.Хомуленко, Ю.Г.Падафет, О.В. Скориніна. –Х.: ВД «Інжек», 2010. – 272 с.  Підсумкові тестові завдання 1) Іміджологія — це:  а) комплексна практична дисципліна, що використовує окремі результати ряду наук, зокрема соціальної психології, культурології тощо, метою якої є створення методологічного і методичного оснащення для професійної діяльності зі створення і перетворення імідж-образу; б) один з напрямів економічної науки; в) наука про політику та політичні явища у суспільстві; г) наука, яка використовує лише дослідження соціальної психології; д) наука, яка використовує лише дослідження політології та соціології.  2) Іміджологія як наука з’явилася в:  а) США; б) Великобританії; в) Китаї; г) Італії; д) Радянському Союзі. 3)  На початку існування  іміджології її називали: а) іміджознавство; б) іміджмейкерство; в) імажинізм; г) іміджбілдінгом; д) наука про формування образу. 4) Основоположником іміджології як окремої галузі наукових знань є:  а) К. Болдінг; б) А. Сміт; в) Р. Оуен; г) С. Блек; д) В. Мойсеев 5) В Україні іміджологія як наука почала розвиватися у: а) 1990-х рр.; б) 1980-х рр.; в) 2000-х рр.; г) 2010-х рр.; д) взагалі не розвивається. 6) Фестиваль політичної реклами «лідери ХХІ ст.» у Києві проводиться з: а) 1997 р.; б) 1998 р.; в) 2004 р.; г) 2010 р:; д) 2015 р. 7) Структурно іміджологія поділяється на дві основні частини, тісно пов'язані між собою:  а) загальну і прикладну; б) загальну і фундаментальну; 

          

 



в) прикладну і фундаментальну; г) фундаментальну і практичну; д) взагалі не поліляється. 8) Об'єктом дослідження іміджології є: а) імідж, чи символічна заміна атрибутів реального образу, визначеного для просування об'єкта; б) лише імідж держави: в) імідж політичного діяча чи партії; г) імідж корпорації; д)  імідж особистості та держави. 9) Предмет іміджології включає в себе завдання: а) практично освоїти різні методи розв'язання проблем побудови штучного образу реальних його носіїв, навчити їх ставити мету й науково достовірно аналізувати труднощі, що заважають його реалізації, показувати як треба оцінювати переваги чи недоліки побудованого іміджу; б) конструювати моделі побудови іміджу; в) теоретично обґрунтовувати концепції сучасної іміджології; г) аналізувати переваги  й недоліки іміджології; д) формувати позитивний імідж держави. 10) Мета іміджології  це: а) створення заданого образу відповідного об'єкта з урахуванням чинників впливу оточуючого середовища, розкриття його ролі і місця; б) створення позитивного образу політичного діяча; в) створення позитивного образу політичної партії; г) створення позитивного образу певного товару або підприємства; д) створення позитивного або негативного образу. 11. До головних завдань іміджології відносять: а) розробку методології і методики іміджування, класифікацію і типологізацію існуючих методів і методик, теорії практики створення іміджу, визначення основних механізмів і закономірностей впровадження і функціонування у свідомості споживача атрибутів об'єкта, що іміджується та аналіз і узагальнення результатів, пошук ефективних і рентабельних шляхів іміджування в усіх сферах діяльності людини; б) розробку методології і методики іміджування; в) аналіз і узагальнення результатів, пошук ефективних і рентабельних шляхів іміджування в усіх сферах діяльності людини; г) розробку нових технологій та методик побудови іміджу; д) практичне впровадження теоретичних концепцій побудови іміджу особи.  12. Габітарний імідж це: а) зовнішній вигляд людини: її статура, одяг, зачіска, аксесуари; б) внутрішній світ людини непомітний для інших; в) вміння контролювати свої емоції; г) невміння контролювати свої емоції; д) досконале володіння правилами етикету. 13. В сучасній іміджології широкого застосування набули методи:  а) інформатики і віртуальних технологій; б) математичної статистики; в) економічної теорії; г) історичні методи; д) аналітичної геометрії. 14. Імідж– це: а) штучне створення неперевершеного образу; б) зовнішній вигляд; в) поведінка особи; г) ерудованість: д) наявність аксесуарів. 15. На сучасному етапі вчені виокремлюють такі види іміджу: а)  особистий, корпоративний і товарний; б) лише особистий імідж; в) лише корпоративний імідж; г) лише політичний імідж; д) товарний імідж. 16. Специфіка управління іміджем полягає в сукупному і синхронному функціонуванні таких його складових: а) можливостей самого об'єкта іміджування, вимог до вирішення завдань іміджування, вимог до каналу, по якому буде «проходити» іміджування, вимог аудиторії щодо іміджованого 

          

 



об'єкта; б) лише можливостей самого об'єкта іміджування; в) вимог аудиторії щодо іміджованого об'єкта; г) здатності об’єкта до самоаналізу; д) здатності ефективно реагувати на виклики сучасності. 17. Процесуальність створення іміджу фірми розглядається на перетині: а) маркетингового, комунікативного, соціологічного і ситуаційного факторів; б) лише маркетингового та ситуаційного факторів; в) політологічного, соціологічного, філософського та історичного факторів; г) лише маркетингового, комунікативного та соціологічного факторів; д) психологічного, політологічного, соціологічного і ситуаційного факторів. 18. Іміджмейкер – це працівник, який займається; а) створенням і закріпленням іміджу; б) створенням іміджу; в) розробляє нові концептуальні підходи щодо формування іміджу; г) лише досліджує ринок політичної та економічної реклами; д) лише впроваджує піар-технології.  19. Імідж політика це: а) образ-замінник політичного діяча; б) стиль поведінки політичного діяча; в) політичні переконання політичного діяча; г) вміння спілкуватися з електоратом; д) використання аксесуарів політичним діячем. 20. Імідж суспільства це: а)  символ громадянської спільноти; б) політичні переконання громадянської спільноти; в) ставлення до опонентів громадянської спільноти; г) рівень життя громадянської спільноти; д) рівень економічного розвитку громадянської спільноти. 21. Іміджбілдінг це: а) побудова хорошого або поганого і неякісного іміджу; б) стиль поведінки іміджуємого об’єкта;  в) побудова лише хорошого іміджу; г) побудова лише негативного іміджу; д) формування торгівельного бренду. 22. Метафоризоване клішування це: а) надання визначеному процесу іміджування поетичності, риторичності та прикрас; б) процес створення позитивного образу політичного діяча; в) процес створення негативного образу політичного діяча; г) при іміджуванні не застосовується; д) один з елементів впливу на громадську думку. 23. Засоби паблік рилейшнз при формуванні іміджу організації це: а) основні, ключові форми впливу на формування образу організації, фірми і його «просування» серед різних груп громадськості; б) допоміжні форми впливу на формування образу організації, фірми і його «просування» серед різних груп громадськості; в) засоби за допомогою яких проводиться реклама послуг; г) форми впливу на формування лише позитивного образу організації; д) форми впливу за допомогою яких формується негативний образ організації. 24. Провідну роль при формуванні іміджу організації та її керівництва відіграє:  а) властивий їй фірмовий стиль, а також бренди товарів і послуг даної компанії; б) зовнішній вигляд працівників; в) стиль керівництва організацією; г) участь у страйках; д) вплив на громадськість і громадську думку. 25. Методи паблік рилейшнз при формуванні іміджу організації це: а) конкретні прийоми і операції впливу на громадськість і громадську думку, за допомогою яких і здійснюється взаємодія з ними організації, в тому числі - вплив на різні групи громадськості та кваліфіковане, повне використання всього їхнього арсеналу; б) лише операції впливу на громадськість і громадську думку; в) форми впливу на формування лише позитивного образу організації; г) 

          

 



конкретні прийоми і операції впливу на громадськість і громадську думку, за допомогою яких формується позитивний імідж керівника організації; д) один з елементів маркетингової діяльності організації. 26. Технології паблік рилейшнз це:  а) чітко відпрацьована за операціями сукупність послідовно застосовуваних процедур, прийомів, методів впливу на той чи інший об'єкт, насамперед, громадськість або громадську думку; б)  сукупність непослідовно застосовуваних процедур, прийомів, методів впливу на той чи інший об'єкт; в) протидія будь-якому впливу на громадськість; г) намагання скорегувати громадську думку під час виборів; д)  один з методів опитування респондентів. 27 Імідж фірми, підприємства, організації- це: а) символічно виражені уявлення про своєрідність і специфіку (можливо - унікальність) фірми (підприємства, організації) та їх діяльності,  репутації, що сформувалися в громадській думці; б) це лише неявний (нематеріальний) актив фірми (підприємства, організації); в) один з елементів стилю керівництва організації; г) символічно виражені уявлення лише про своєрідність і специфіку  фірми (підприємства, організації); д) символічно виражені уявлення політичні вподобання власників фірми (підприємства, організації). 28. Основними різновидами іміджу є:  а) поточний, дзеркальний, бажаний, середовищний, кінетичний та вербальний; б) середовищний та дзеркальний; в) вербальний та середовищний; г) середовищний та бажаний; д) бажаний та поточний. 29. Кінетичний імідж це: а) невербальний, який будується на основі сприйняття того, як людина рухається, жестикулює, які займає пози, як нахиляє голову; б) характеризує людину з точки зору того, як і що він говорить, яким чином пише тощо; в) характеризує створену людиною штучну систему проживання (житло, кабінет, автомобіль тощо); г) той, який людина або організація хотіли б мати в чужих очах; д) той реальний імідж, який організація або людина мають у чужих очах. 30.  Виділяють наступні складові корпоративного іміджу: а) імідж товару чи послуги, що характеризує якість і затребуваність товарів і послуг, які виробляє та представляє на ринок дана організація, імідж роботодавця, що характеризує відношення фірми, компанії до своїх працівників, персоналу; б) управлінський і фінансовий імідж, що характеризує ефективність діяльності та фінансовий стан корпорації, фірми; в) лише імідж роботодавця, що характеризує відношення фірми, компанії до своїх працівників, персоналу; г) громадський імідж, що характеризує соціальну активність фірми, її участь в житті громади, міста тощо; д) лише імідж товару чи послуги, що характеризує якість і затребуваність товарів і послуг, які виробляє та представляє на ринок дана організація. 31. Теорію соціальних стереотипів розробив: а) У. Липпман; б) Ю. Палєха; в) Е. Дюрінг; г) О. Почепцов; д) К. Бодлінг. 32. Відповідно до теорії соціальних стереотипів існують певні соціальні стереотипи, а саме: а) стійкі, емоційно забарвлені, спрощені моделі об'єктивної реальності, які викликають у людини почуття симпатії або антипатії до явища, яке асоціюється з тим чи іншим наявним у нього досвідом; б) стійкі, 

          

 



але емоційно не забарвлені моделі об'єктивної реальності, які викликають у людини почуття симпатії до явища, яке асоціюється з тим чи іншим наявним у нього досвідом; в) моделі об'єктивної реальності, які викликають у людини почуття антипатії до явища, яке асоціюється з тим чи іншим наявним у нього досвідом; г) моделі об'єктивної реальності, які впливають на політичні переконання людини; д)  намагання створити бажаний імідж організації. 33.  Основні технології конструювання іміджу включають:  а) функціональний, порівняльний та контекстний підходи; б) ділові комунікації, особливості управління організацією; вартість товарів або послуг; в) функціональний та контекстний підходи; г) лише особливості управління організацією; вартість товарів або послуг; д) функціональний та порівняльний підходи. 34. Функціональний підхід до конструювання іміджу базується на: а) обліку і зіставленні поточного і бажаного іміджів організації, товару, бізнесмена чи політика; б)  лише моделюванні бажаного іміджу; в) лише зміні  іміджу керівника та його команди; г) конструюванні модельованого іміджу; д) зміні дизайну офісних приміщень, продукції. 35. Контекстний підхід до конструювання іміджу заснований на:  а) обліку різного сприйняття іміджу організації серед різних груп громадськості; б) обліку однакового сприйняття іміджу організації серед різних груп громадськості; в) формуванні іміджу продукції; г) «накладення» іміджів, вироблення модельованого і переведення його в різні контексти;  д) модифікування іміджу. 36. Етапи побудови іміджу включають: а) підготовчий або етап визначення вимог громадськості, етап розробки модельованого іміджу, переклад обраних характеристик модельованого іміджу в різні контексти; б) лише переклад обраних характеристик модельованого іміджу в різні контексти; в) лише етап розробки модельованого іміджу; г) моделюванні іміджу структури, яка максимально піклується про свій персонал; д) намаганні за допомогою різних засобів кардинально змінити свій поточний імідж. 37. Робота з корекції та  модифікації іміджу включає: а) позиціонування PR-об'єкта, рекламу чи піднесення іміджу, антирекламу або зниження іміджу конкурента, контррекламу; б) лише антирекламу або зниження іміджу конкурента; в) докорінній зміні іміджу; г) лише контррекламу; д) моделюванні іміджу структури, яка максимально піклується про своїх клієнтів; 38. Позиціонування PR-об'єкта при коригуванні іміджу пов'язана:  а) з необхідністю більш чіткого і певного виділення тих рис об'єкта, імідж якого коригується; б) з необхідністю формування нового іміджу об’єкта; в) з докорінній зміні іміджу об’єкта; г) з доцільністю скорегувати лише імідж персоналу об’єкта; д) з бажанням пристосуватися до нових умов функціонування. 39. Антиреклама або зниження іміджу конкурента спрямована на те: а) щоб забезпечити зменшення потоку клієнтів, інвестицій голосів (на виборах), спрямованих у бік конкурента; б) щоб забезпечити збільшення потоку клієнтів, інвестицій голосів (на виборах), спрямованих у бік конкурента; в) щоб залучити 

          

 



нові інвестиції; г) щоб виправити власні прорахунки при формуванні іміджу; д) щоб докорінно змінити власний імідж. 40. Налаштування від конкурентів це: а) прийом, спрямований на паралельне піднесення одного іміджу (безумовно, тієї організації, яка веде відповідну роботу) при зниженні іншого, зокрема, іміджу конкурента; б) прийом, спрямований лише на зниження іміджу конкурента; в) прийом, спрямований на піднесення лише власного іміджу; г) прийом спрямований на дискредитацію опонентів; д) прийом, спрямований лише на штучне підняття іміджу конкурента. 41. До особливостей іміджмейкерства належать такі специфічні технології іміджування зі створення ефективного іміджу:  а) техніки створення яскравого образу (неймінг, брендінг), техніки формування позитивного ставлення, техніки підвищення іміджу та підсилення впливовості образу; б) лише техніки створення яскравого образу (неймінг, брендінг); в) техніки підвищення іміджу; г) техніки формування позитивного ставлення; д) лише техніки спрямовані на проведення антиреклами. 42. Імідж-технології до свого складу включають такі компоненти:  а) смислове призначення, інформаційний продукт, технічне забезпечення, організаційні форми; б) смислове призначення, інформаційний продукт, технічне забезпечення;в) проведення вдалої піар-кампанії; г) технології спрямовані на формування позитивного образу політичного діяча; д) інформаційний продукт та організаційні форми. 43. Підстроювання в іміджології означає: а) здатність іміджованого суб’єкта робити і говорити те, чого бажає від нього народ (електорат зокрема); б) не бажання іміджованого суб’єкта говорити те, чого бажає від нього народ; в) ігнорування іміджованим суб’єктом порад іміджмейкерів; г) вивчання настроїв та бажань електорату; д) виявлення слабких місць опонентів. 44. Інструментарій іміджування умовно можна поділити на: а) інформаційні, аналітичні, комунікаційні, організаційні, інструменти кризового (посткризового) реагування; б) лише інструменти кризового (посткризового) реагування; в) інструменти для створення позитивного іміджу; г) інструменти внутрішнього PR; д) інформаційні, аналітичні, комунікаційні, організаційні. 45. В іміджології інформаційні інструменти це: а) засоби однобічної комунікації, які призначені для інформування працівників підприємства про поточні події у межах зв’язків із громадськістю; б) колегіальні зустрічі між співробітниками фірми, за участю керівництва компанії; в) проведення спільних уїк-ендів, святкування професійних, національних свят, а також дня народження фірми; г) комплекс заходів спрямованих на створення позитивного іміджу; д) друкована продукція, призначена для внутрішнього поширення. 46. Аналітичні інструменти внутрішніх зв’язків із громадськістю це: а) засіб однобічної (зворотної) комунікації, призначений для вивчення думок, настроїв і відповідної реакції працівників підприємства; б) моніторинг відгуків працівників підприємства на розповсюджену серед них раніше інформацію; в) корпоративний web-ресурс (сторінка, сайт, портал); г) кабельне мовлення (радіо, ТВ, внутрішня комп’ютерна мережа); д) використання фото-, кіно- і 

          

 



відео-матеріалів, друкованих матеріалів (довідників, пам’яток для новачків і початківців). 47. Комунікаційні інструменти внутрішніх зв’язків із громадськістю це: а) безпосередній контакт, особиста комунікація між працівниками й керівництвом; б) особисті взаємовідносини між працівниками; в) моніторинг керівництва настроїв працівників; г) проведення спільних спортивних змагань; д) відмова керівництва від будь-яких контактів з працівниками. 48. До корпоративного іміджу (внутрішній РR) відноситься: а)  як співробітники вітаються одне з одним і як оформлені їхні робочі місця, і навіть те, в який колір пофарбовані стіни офісу тощо; б) лише наявність фірмового стилю; в) поведінка працівників у вільний час; г) проведення контрреклами конкурентів; д) лише стиль оформлення робочих місць працівників. 49. Іміджмейкинг  це:  а) технологія, яка спрямована переважно на інтеграцію ефективного образу в різні життєві сфери, це вміння створити та «подати» образ, якого потребує аудиторія; б) це лише вміння створити та «подати» образ, якого потребує аудиторія; в) проектування бажаного іміджу; г) технологія, яка спрямована на формування негативного іміджу конкурентів; д) корекція створеного іміджу для зворотного зв’язку та подальшого розвитку. 50. Іміджмейкинг є невід’ємною частиною: а)  піарівських та іміджевих кампаній; б) політичних впливів; в) формування іміджу з опорою на «ідеальний образ»; г) формування іміджу з опорою на «дзеркальний образ»; д) проведення лише піар-кампаній. 51. Головним призначенням засобів іміджмейкинга є: а) конкуренція, що має на меті формування керованого іміджу товарів або послуг самої фірми, особи, моди, ідеології тощо; б) конкуренція з використанням соціально-психологічних феноменів «контрасту» і «подібності»; г) віртуальна реальність, яка складається з природних і штучно сконструйованих іміджів; в) це реалізація імідж-образу; д) техніка спрямована на підвищення іміджу та підсилення впливовості образу. 52. Основними цілями іміджмейкингу є: а) позиціонування об’єкта, піднесення іміджу; антиреклама (або зниження іміджу), відбудова від конкурентів,  контрреклама; б) проведення вдалої виборчої піар-кампанії; в) формування позитивного іміджу для команди та проведення антиреклами конкурента; г) створення єдиного фірмового стилю і фірмових стандартів;  д)дослідження ефективності піар-акцій. 53. Вперше прийоми іміджмейкингу  почали використовувати ще у:  а) Стародавніх Греції та Єгипті; б) Римській республіці; в) Римській імперії; г) у ХІХ ст. у Західній Європі; д) наприкінці ХХ ст. у Західній Європі та США. 54. В іміджології трансформація це: а) обмеження об'єкта іміджування тільки тими характеристиками, які цікаві споживачу; б) створення нового образу іміджуємого об’єкта;  в) техніка спрямована на послаблення іміджу об’єкта; г) налагодження контакту іміджуємого об’єкта з споживачами; д) докорінна зміні аксесуарів іміджуємого об’єкта. 

          

 



55.  Позиціювання іміджуємого об'єкта складається з:  а) трансформації, зневаги і переведення; б) корекції, створення образу і реклами; в) трансформації, пропаганди та комбінації; г) зневаги, корекції та пропаганди; д) переведення, маніпулювання та корегування. 56. В іміджології маніпулювання це: а) перенесення уваги споживача інформації з одною об'єкта на інший, що допомагає вміло «переключати» увагу реципієнта, керувати його сприйняттям; б) створення умов за яких іміджуємий об’єкт буде мати вплив на оточуючих; в) нехтування тими атрибутами іміджуємого об'єкта, які не потрібні в цей момент; г) переведення певних характеристик іміджуємого об'єкта для їх подальшого проходження іншими каналами спілкування; д) відмова від перенесення уваги споживача з одного об’єкта на інший. 57. Виокремлюють такі рівні маніпулювання: а) наявний і прихований; б) відкритий і спрощений; в) складний і відкритий; г) простий і складний; д) політичний і соціологічний. 58. При маніпулюванні наявний рівень: а) легендаризує і міфологізує щирі наміри маніпулятора; б) формалізує наміри маніпулятора; в) абстрагує наміри маніпулятора; г) ідеалізує наміри маніпулятора; д)  це рівень, який ретельно закамуфльований від уваги споживача. 59. Міфологізація іміджуємого об’єкта це:  а) створення такої інформації про об'єкт і поширення про нього відомостей в такому напрямі, в якому імідж об'єкта, як «сніговик», буде обростати все новими і новими атрибутами, що підсилюють і автоматично скеровують необхідний ефект його впливу на маси; б) поширення про об’єкт відомостей, які сприятимуть росту його популярності; в) послаблення впливу об’єкта на маси; г) зменшення позитивних атрибутів в об’єкта іміджування; д) деталізація приватного життя  об’єкта. 60. Емоціоналізація в іміджології це: а) переклад тексту з раціональної мови на емоційну; б) створення міфу переможця; в) ідеалізація іміджуємого об’єкта; г)  безпристрасний стиль спілкування об’єкта; д) створення міфу «жертви» об’єкту. 61. Співпереживання це ще один з методів упровадження емоціоналізації у свідомість реципієнтів і являє собою: а)  підстроювання під чужу емоцію; б) інформування слухачів про чужі досягнення; в) попереднє ознайомлення із конкретними переживаннями й емоціями слухачів; г) запозичення чужих емоцій; д) розповідь не про якісь проблеми, а про конкретних людей і факти з використанням емоційно забарвлених слів. 62. Форматування це: а) процес створення вигідних для комунікатора контекстів; б)демонстрація в створеному форматі своєї переваги і влади; в) не-зручність, підсилена  невдалим вибором одягу; г) створення моделі впевненого політика; д) запозичення елементів іміджу опонента. 63. Вербалізація це:  а) важливий інструмент  іміджології в результаті якого використовуються вербальні засоби, що застосовуються ораторами, політиками, лідерами, чий імідж створюється чи промоутується; б) намагання бути ближче до населення; в) створення іміджу безкомпромісного політика; г) 

          

 



акцентування уваги особистих якостях  об’єкта, що іміджується; д) один з елементів руйнування іміджу. 64. Основними способами вербалізації в іміджології є:  а) відхід від реальної ситуації і приєднання до думки аудиторії; б) аналіз думки аудиторії і акцентування уваги на проблемах суспільства; в) створення образу діяча який акцентує увагу на реальній ситуації; г) один з засобів подолання невпевненості іміджуємого об’єкта; д) пониження авторитету іміджуємого політика. 65. В іміджології акцентування інформації – це інструмент: а) що застосо-вується у випадках, коли необхідно сховати (приховати), чи навпаки, випнути якусь визначену інформацію про лідера, подію, факт; б) що  лише акцентує  увагу на негативному іміджі політика; в) що  лише акцентує  увагу на зміні іміджу політика; г) що  лише акцентує  увагу на особистому житті політика; д) що  лише акцентує  увагу на аксесуарах іміджуємого обєкта. 66.  Архаїзація - це інструмент іміджології головною метою якого є:  а) «приниженість» центральної ідеї; б)  штучне створення образу «своєї людини»; в) формування націоналістичного іміджу; г) використання популярних в народі ідей; д) приниження представників інших етногруп. 67. Суть заміни цілей як інструмента іміджології полягає в тому: а) що засоби масової   інформації   «вихлюпують»   в   народ   дозовані   порції потрібної інформації; б) що засоби масової інформації критикують уряд; в) що засоби масової інформації відверто підтримують уряд; г) що засоби масової   інформації   «вихлюпують»   в   народ   дозовані   порції важливої, але не потрібної владі інформації; д) засоби масової інформації не беруть участі в інформуванні суспільства про певні події. 68. Подання суперечливих сигналів як інструмент іміджології базується на: а) поданні різних типів суперечливої інформації; б) поданні різнопланової інформації; в) суб’єктивному інформуванні про поточні події; г) відсутності інформування про важливі події;  д) поданні несуперечливої інформації. 69.Дистанціювання як інструмент іміджології застосовується: а) для самоусунення від відповідальності і перекладання на інших результатів якихось негативних вчинків; б) для самоусунення від складнощів; в) для взяття на себе відповідальності за прорахунки підлеглих; г) для дистанціювання від позитивних вчинків опонентів; д) для перекладання відповідальності за власні прорахунки. 70. Метафоризація як інструмент іміджології є:  а) могутнім фактором створення чи руйнування іміджу об'єкта; б) недостатнім фактором створення чи руйнування іміджу об'єкта; в) важливим фактором лише створення іміджу об'єкта; г) лише одним з факторів, які впливають на руйнування іміджу об'єкта; д) лише фактором, який впливає на формування об’єктивного іміджу. 71. В іміджології процес метафоризації визначається як: а) використання в мовних добутках політиків і пресі різного виду тропів (слів у переносному значенні), у яких окремі вирази зближаються по подібності їхніх значень чи за їх контрастом;  б) лише використання порівнянь; в) вдале форматування мовного повідомлення про позитивні сторони об’єкта; г) створення бажаного іміджу; д) лише створення іміджу борця за справедливість. 

          

 



72. В іміджології візуалізація це:  а) презентація іміджуємого об’єкта в постійному й вигідному для нього світлі і позиції; б) презентація іміджуємого об’єкта в невигідному для нього світлі; в) відсутність презентації іміджуємого об’єкта; г) презентація родини іміджуємого об’єкта; д) презентація лише особистих досягнень іміджуємого об’єкта. 73. Опитування суспільної думки як інструмент іміджології це:  а) збір думок респондентів шляхом надання їм пропозиції відповісти на заздалегідь складені і продумані питання щодо визначеного факту, події, особистості; б) як інструмент іміджології не використовується; в) опрацювання відповідей респондентів на спонтанні питання інтерв’юера;  г) лише підготовка питань на прес-конференцію; д) опитування думки працівників мас-медіа. 74. Нейролінгвістичне програмування як метод іміджології це: а) зміна за допомогою мовних операцій внутрішніх установок й орієнтацій споживача інформації; б) заходи для віддзеркалювання і емоційного спонукання; в) формування нових орієнтацій споживачів інформації; г) заходи спрямовані на докорінну зміну світогляду суспільства; д) зміна за допомогою візуальних опе-рацій внутрішніх установок споживача інформації; 75. Розробниками моделей нейролінгвістичного програмування іміджології є: а) Дж. Гриндер і Р. Бендлер; б) А.А. Романов та І.Ю. Черепанова; в) Р. Оуен і С. Блек; г) Ю. І. Палеха та А. А. Романов; д) А. Сміт і Г. В. Почепцов. 76. Основними механізмами, репрезентуючих моделей носіїв думок визначають:  а) генералізацію, опущення, перекручування; б) віддзеркалювання і емоційне спонукання; в) накладення субмодальностей, якоріння; г) піковий досвід, метафоризацію, інконгруєнтність; д) перекручування, емоційне спонукання, якоріння. 77. В іміджології генералізація це процес:  а) у якому елементи чи частини моделі, що належить тому чи іншому індивіду, відриваються від вихідного досвіду, що породив цю модель, і починають репрезентуватись у окрему ка-тегорію, стосовно якої цей досвід є усього лише часткою; б) ассоціативний процес зв'язку між минулим і сьогоденням через стимуляцію; в) боротьби за досягнення інформаційного домінування; г) підготовки іміджмейкерів до виборчої кампанії; д) розвитку нової методики впровадження піар-технологій. 78. В іміджології впровадження моделей сприйняття являє собою: а) створення умов сприйняття інформації, за яких прогнозується очікуваний результат реакції реципієнтів; б) створення умов сприйняття інформації, за яких неможливо спрогнозувати реакцію реципієнтів; в) не сприйняття інформації реципієнтами через її завуальованість; г) відсутність інформації для реципієнтів; д) відсутність бажаних умов для подання інформації для реципієнтів. 79. Заходи щодо формування іміджу для команди стендистів на великій виставці налічують: а) 15–20 технік; б) 10-14 технік; в) 10 технік; г) 25 технік; д) 5 технік. 80. Заходи щодо формування іміджу для страхової фірми налічують: а) 30–50 ходів; б) 20 ходів; в) 25 ходів; г) 20-25 ходів; д) 25-35 ходів. 

          

 



81. Сценарій вибору депутата Верховної Ради України включає:  а) 60 технологій впливу; б) 55 технологій впливу; в) 40 технологій впливу; г) 40-50 технологій впливу; д) 35 технологій впливу. 82. Непряма іміджеформуюча інформація про сім’ю – це:  а) інформація про сім'ю, яку отримують, «через треті руки»; б) інформація про сім'ю, яку отримують з письмових джерел; в )інформація про сім'ю, яку отримують з преси; г) інформація про сім'ю, яку отримують від правоохоронних органів; д) інформація про сім'ю, яку отримують від депутатів. 83. Пряма іміджеформуюча інформація про сім’ю - це та, яку одержують: а) при безпосередньому контакті з членами конкретної сім’ї; б) від сусідів; в) від колег по роботі; г) лише від спільних знайомих; д) від працівників ЖЕКУ; 84. Думка оточуючих про кожну сім’ю ґрунтується на отриманій про цю сім'ю інформації, яку називають:  а) іміджеформуючою інформацією; б) публічною інформацією; в) особистою інформацією; г) рекламною інформацією; д) відкритою інформацією. 85. Думка про сім'ю формується на основі: а) прямої іміджеформуючої інформації; б) загальної інформації; в) на основі матеріального становища сім’ї; г) на основі типу сім’ї; д) на основі поділу влади у сім’ї. 86. Ґрунтуючись на двох типах іміджформуючої інформації, виділяють: а) два принципи технології формування іміджу сім'ї; б) один принцип технології формування іміджу сім'ї; в) три принципи технології формування іміджу сім'ї; г) чотири принципи технології формування іміджу сім'ї; д) шість принципів технології формування іміджу сім'ї. 87. Імідж сім'ї – це:  а) складне системне утворення, що включає до свого складу комплекс різних складових до яких відносяться середовищний імідж, морально-культурний імідж та габітарний імідж; б) лише думка оточуючих про сім’ю; в) це несистемне утворення, яке включає до свого складу лише морально-культурний імідж; г) це несистемне утворення, яке включає до свого складу лише середовищний імідж; д) це несистемне утворення, яке включає до свого складу лише габитарний імідж; 88. Імідж середовища сім'ї включає в себе: а) сукупність взаємовідносин всередині сім'ї, спілкування членів сім'ї в робочому колективі: культура ділових відносин і професійна компетентність членів сім'ї, особливості кола спілкування сім'ї, взаємовідносини членів сім'ї з друзями, знайомими та сусідами, дозвілля сім'ї, житлове середовище; б) лише сукупність взаємовідносин всередині сім'ї, спілкування членів сім'ї в робочому колективі; в) лише житлове середовище; г) лише особливості кола спілкування сім'ї, взаємовідносини членів сім'ї з друзями, знайомими та сусідами; д) лише культуру ділових відносин і професійна компетентність членів сім'ї. 89. Морально-культурний імідж сім’ї це: а) рівень інтелекту, морального і естетичного розвитку членів сім'ї, їх світогляду, використання членами сім'ї норм моралі і правил етикету при спілкуванні з оточуючими людьми, а також способи і форми цього спілкування; б) лише рівень інтелекту, членів сім'ї; в) лише використання членами сім'ї норм моралі; г) лише способи і форми спілкування з оточуючими; д) лише зовнішній вигляд членів сім’ї: 

          

 



90. Габітарний імідж сім’ї як складова іміджу сім'ї ґрунтується на: а) впливі зовнішнього вигляду членів сім'ї на думку оточуючих про дану сім'ю;б) лише на наявності аксесуарів; в) лише політичних переконаннях; г) способу їх спілкування; д) участі їх у житті громади. 91. Іміджфактор — це: а) поняття, що представляє собою межі, в яких особистий імідж і стиль поведінки можуть впливати на внутрішнє «просування» і зовнішнє сприйняття визначеного об’єкта; б) поняття, що представляє собою межі, в яких особистий імідж і стиль поведінки не впливають на зовнішнє сприйняття визначеного об’єкта; в) один із видів піар-технологій; г) один із видів, що впливає на імідж політика; д) один з видів побудови іміджу компанії. 92. Компенсаторність — це:  а) поняття в іміджології, що відповідає поняттю «здатність іміджу об’єкта доповнювати ті якості й характеристики, якими він не володів раніше;  б) один із видів іміджової реклами; в) одна з технологій покращення іміджу компанії; г) створення якісно нового об’єкту, який іміджується; д) одна з сучасних брендових технологій.  93. Імідж сім'ї великою мірою залежить від: а ) уміння членів сім'ї дотримуватися мовного етикету; б) місця проживання сім’ї; в) участі її членів у рекламних кампаніях; г) наявності дітей; д) відсутності дітей. 94. Логотип це: а) графічне зображення, символ, образ, стилізована назва організації, що задає тон іміджу; б) один із видів піар-кампанії; в) одна з моделей стилю поведінки працівників компанії; г) внутрішній дизайн приміщень організації; д) один із видів антиреклами. 95. У бізнесі імідж це: а) неявний (не матеріальний) актив компанії; б) матеріальний актив компанії; в) інтелектуальний актив компанії; г) виробничий актив компанії; д) інтелектуальний виробничий актив компанії. 96. Семіотика, як складова іміджології являє собою: а) комплекс наукових теорій, що займаються вивченням знакових структур (систем) і їх властивостями; б) комплекс наукових теорій, що займаються вивченням мовлення; в) комплекс наукових теорій, що займаються вивченням суспільної думки; г) комплекс наукових теорій, що займаються аналізом економічних процесів; д) комплекс наукових теорій, що займаються вивченням політичних процесів. 97. Семіотика включає наступні розділи:  а) синтактику, семантику і прагматику; б) теорію політики і семантику; в) економічну теорію і синтактику; г) прагматику й логіку; д) логіку, культуру й психологію. 98. В загальній іміджології використовують такі методологічні принципи семіотики: а) всі стверджуючі елементи – опозиційні або протилежні; протилежні знаки комутовані (кожен знак може бути замінений на протилежний); ряд знаків, що не мають протилежності, мають властивість маркіювання додатковою диференціальною ознакою; новий елемент системи включається у формі того елемента, якого замінив; нове слово вводиться на підставі ознаки, вже зафіксованої в існуючому слові; б) лише всі стверджуючі елементи – опозиційні або протилежні; протилежні знаки комутовані (кожен знак може бути замінений на протилежний); в) лише новий елемент системи 

          

 



включається у формі того елемента, якого замінив; г) лише нове слово вводиться на підставі ознаки, вже зафіксованої в існуючому слові; д) лише всі стверджуючі елементи – опозиційні або протилежні; протилежні знаки комутовані (кожен знак може бути замінений на протилежний). 99. Психологічні знання забезпечують базу підготовки для: а) створення іміджу промоутуємого об'єкта, сприйняття його з боку, створення бази для ефективного подання інформації про атрибути об'єкта; б) лише для проведення корекції іміджу; в) формування простої моделі іміджуємого об’єкта; г) визначення  психологічних типів реципієнтів; д) аналізу психологічних типів реципієнтів.  100. Міміка це: а) сукупність знань про виразні рухи м'язів обличчя; б) сукупність знань про техніку опитування; в) сукупність знань про техніку моделювання ситуацій; г) сукупність знань про етику поведінки політика; д) сукупність знань про моделювання іміджу сім’ї. 101. Щоб правильно позиціювати інформацію про іміджуємий об'єкт, потрібно:  а) знати основні соціологічні закономірності, розуміти ключові процеси і тенденції та вміти правильно інтерпретувати дані про суспільство, його розвиток; б) знати основні політологічні закономірності розвитку суспільства; в) володіти основами меркетингових досліджень і правильно їх застосовувати; г) вміти правильно інтерпретувати дані про соціальну структуру суспільства; д) проводити дослідження політичних вподобань представників різних верств суспільства. 102. Імідж соціально-економічної групи – це: а) уявлення суспільства про соціальні цілі і ролі зазначеної групи в економічному, соціальному і культурному житті суспільства; б) уявлення громадян про роль певної соціальної групи у політичному житті суспільства; в) уявлення громадян про роль певної соціальної групи у економічному та владно-політичному житті суспільства; г) ставлення громадян суспільства до груп, які контролюють економічне життя держави; д) вплив певної групи суспільства на перебіг виборів і лобіювання ними програм кандидатів. 103. Імідж певної соціально-економічної групи є:  а) нестабільний, мінливий і залежить від багатьох чинників; б) стабільним, але залежить від рівня розвитку суспільства; в) мінливим і залежить від настроїв владної еліти; г) стабільним і не залежить від жодних чинників; д) прогресивним і повинен відповідати рівню розвитку суспільства. 104. Підприємці, як іміджуєма група, можуть сприйматись як:  а) найбільш активна інтелігентна соціальна категорія суспільства, або й як найбільш безпринципна, аморальна його частина; б) найбільш безпринципна, аморальна його частина суспільства; в) найбільш ділова та чесна частина суспільства, яка сприяє його економічному добробуту й піклується про найманих працівників; г) частина суспільства, яка прагне вирішити свої інтереси за рахунок інших його верств;д) найбільш активна інтелігентна соціальна категорія суспільства. 105. Імідж керівників визначається як імідж осіб, що:  а) мають безмежну владу і можливості безконтрольного примусу над людьми, або ж як особи, що несуть особливу відповідальність за добробут людей, виконуючи найбільш 

          

 



важкі і невдячні функції; б) несуть відповідальність за підлеглих й одночасно з цим працюють на задоволення власних потреб та інтересів; в) є  найбільш діловою та підприємливою частиною суспільства, яка не сприяє його економічному добробуту, піклується лише про інтереси структур якими вона керує; г) лише що несуть особливу відповідальність за добробут людей, виконуючи найбільш важкі і позитивні функції; д) виконують важку інтелектуальну працю при цьому вони відповідальні за розвиток підприємств якими керують. 106. Імідж банківських працівників може сприйматись:  а) як високоосвічені люди з престижною професією і хорошою заробітною платою, великою відповідальністю за правильність здійснення фінансових операцій, або як привілейований клас, що має можливість безпідставного присвоєння результатів праці «виробників», накопичуючи собі капітал шляхом «валютних махінацій»; б) як недостатньо освічені люди, що мають престижну професію і хорошу заробітну плату, й одночасно з цим несуть велику відповідальність за правильність здійснення фінансових операцій; в) лише як привілейований клас, що має можливість безпідставного присвоєння результатів праці «виробників», накопичуючи собі капітал шляхом «валютних махінацій»; г) як особи що мають безмежну владу і можливості безконтрольного примусу над людьми та мають можливість безпідставного присвоєння результатів праці «виробників», накопичуючи собі капітал шляхом «валютних махінацій»; д) як працівники, які несуть відповідальність за розвиток фінансової системи держави, відіграють ключову роль у розвитку підприємництва та покращенні інвестиційного клімату. 107. Негативний  або позитивний імідж групи:  а) визначає її негативне або позитивне соціальне самопочуття; б) впливає на її роль у житті суспільства; в) визначає її статус у соціальній структурі суспільства; г) визначає її лише позитивне соціальне самопочуття; д) визначає лише її негативне соціальне самопочуття. 108. При формуванні іміджу групи суспільна думка має можливість:  а) вплинути на ставлення до неї з боку управлінсько-бюрократичної структури, що може дати реальні позитивні чи негативні наслідки; б) вплинути на ставлення до неї з боку управлінсько-бюрократичної структури, що може дати лише реальні позитивні наслідки; в) не відіграє ніякої ролі у ставленні до неї з боку управлінсько-бюрократичної структури; г) впливає лише на стиль прийняття управлінських рішень по відношенню до неї; д) взагалі ні на що не впливає. 109. Відповідно до іміджу обраної групи або її представників:  а) з ними будують взаємовідносини інші групи та їх члени; б) це не впливає на взаємовідносини з іншими групами та їх членами; в) це впливає на формат взаємовідносин лише з органами влади; г) відіграє важливу роль при укладанні економічних угод; д) впливає на участь представників групи у виборах. 110. Об'єктивний чи необ'єктивний імідж групи:  а) здатен відповідно спрощувати чи ускладнювати її взаємовідносини з оточуючим середовищем; б) не впливає на її взаємовідносини з оточуючим середовищем; в) лише 

          

 



відповідно здатен ускладнювати її взаємовідносини з оточуючим середовищем; г) лише відповідно здатен спрощувати її взаємовідносини з оточуючим середовищем; д) лише відповідно здатен спрощувати її взаємовідносини з представниками місцевого самоврядування. 111. Імідж споживачів товару: а) включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і характер споживачів; б) не впливає на уявлення про стиль життя, суспільний статус і характер споживачів; в) впливає лише на уявлення про стиль життя споживачів; г) впливає лише на уявлення про суспільний статус споживачів; д) впливає на уявлення про рівень добробуту споживачів. 112. Суспільний статус споживачів це:  а) показник положення споживачів товару в суспільстві, який базується на існуванні таких соціальних позицій як стать, вік, освіта, професія, життєвий цикл сім’ї, а також на оцінці значимості вказаних позицій, що виражаються в поняттях «престиж», «авторитет» тощо; б) неправдиві, ілюзорні пропагандистські презентації, направлені на створення певного іміджу групи, можливі внаслідок обмеженості людей у доступі до об'єкту чи події або навмисної дезінформації; в) це не лише фінансові успіхи групи, а й її успіхи в інших сферах діяльності; г) рівень купівельної спроможності певної групи який базується на таких характеристиках як вік, стать професія тощо; д) це рівень політичної та економічної активності певної групи, що впливає на її фінансове та статусне положення у суспільстві; 113. Характер споживачів являє собою:  а) єдність стійких психологічних характеристик особистості, які впливають на її поведінку; б) єдність стійких психологічних характеристик особистості, які впливають на її стиль життя; в) відсутність стійких психологічних характеристик особистості; г) єдність стійких політичних переконань особистості; д) роль фактору належності до групи при вирішенні певних завдань. 114. Фактори впливу на імідж групи це: а) солідарність, економічна ідеологія, плюралізм думок, ідентифікація з групою; б) плюралізм думок, ідентифікація з групою, політичний світогляд; в) солідарність, економічна ідеологія, статус групи, участь у виборах; г) відсутність індетифікації з групою, плюралізм думок; д) роль групи у суспільно-політичному та економічному житті. 115. Солідарність  – це:   а) стан, за якого члени групи сприймають себе як єдине ціле, що перетворює групу «з класу в собі» в «клас для себе», разом з тим члени соціальної групи відрізняють себе як ціле й неповторне від інших груп; б) стан, за якого члени групи сприймають себе як єдине ціле, що перетворює групу «з класу в собі» в «клас для себе»; в) зростання статусу певної групи та її ролі в соціально-економічному житті суспільства в цілому; г) коли члени соціальної групи відрізняють себе як ціле й неповторне від інших груп; д) коли  члени соціальної групи не ототожнюють себе як ціле й неповторне.  116. Економічна ідеологія групи це:   а) своє бачення оточуючого середовища з точки зору своїх внутрішніх особливостей; б) відсутність власного бачення оточуючого середовища з точки зору своїх внутрішніх особливостей; в) стиль прийняття рішень в економічній сфері життєдіяльності групи; г) роль групи в економічних процесах; д) власне сприйняття доктрини економічного розвитку держави. 

          

 



117. Плюралізм думок це коли:  а) суспільна думка щодо іміджу тієї чи іншої групи може різнитись з точки зору таких характеристик, як відкритість чи закритість, стабільність чи нестабільність, інерційність, компетентність, категоричність, принциповість, політичний конформізм, формалізм тощо; б) суспільна думка щодо іміджу тієї чи іншої групи не може різнитись з точки зору основних характеристик групи; в) суспільна думка впливає лише поверхнево на ставлення до іміджу певної соціальної групи, однак її представники сприймаються членами суспільства з діаметрально протилежних позицій; г) відсутність закритості у групі, наявність плюралізму точок зору; д) суспільна думка щодо іміджу тієї чи іншої групи може різнитись з точки зору об’єктивних та суб’єктивних характеристик іміджуємої групи, що залежить від типу суспільства. 118. Фахівці розрізняють такі можливі види ідентифікації з іміджуємою групою: а) самоідентифікація, взаємоідентифікація, об'єктивна ідентифікація; б) політична ідентифікація, соціальна ідентифікація та освітня ідентифікація; в) самоідентифікація, конфесійна ідентифікація та рольова ідентифікація; г) суб’єктивна самоідентифікація та вікова самоідентифікація; д) професійна ідентифікація, статусна ідентифікація та об’єктивна ідентифікація. 119. В Україні проблеми ідентифікації іміджуємих груп розглянуто у працях:  а) Доріна А. В.; б) Палєхи Ю. І.; в) Шляхтуна П. П.; г) Кучинко М. М.; д) Холода О. М. 120. Помилки в ідентифікації це не тільки: а) гра в імідж, вони відображають серйозні непорозуміння між людьми з приводу зайнятості, розподілу матеріальних благ, відповідальності та престижу в суспільстві; б) це недоліки в системі розподілу матеріальних благ серед різних верств суспільства; в) це невизначеність соціального статусу різних груп суспільства в період проведення реформ; г) це невпевненість у завтрашньому дні різних груп суспільства, що зумовлено політичними змінами; д) це невміння іміджуємого об’єкта себе ідентифікувати.  121. Політична іміджології нової формації почала розвиватися в Україні: а) з моменту утворення її як незалежної держави; б) з 1990 р.; в) з 1994 р.; г) з 2004 р.; д) з 2014 р. 122. Політична іміджологія займається:  а) вирішенням значного кола завдань, переслідуючи при цьому основну мету - створення продуктивного й ефективного іміджу політичного об'єкта; б) вирішенням проблеми іміджування лише державних органів; в) досліджує лише теоретичні проблеми формування імілжу політичних діячів та політичних угруповань; г) розробляє лише практичні рекомендації, які використовуються під час проведення виборчої кампанії; д) аналізує особливості ринку політичної реклами. 123. Політична іміджологія вирішує: а) усі наявні в її розпорядженні результати і досягнення прямих і «непрямих» сфер людської діяльності; б) лише усі наявні в її розпорядженні результати і досягнення прямих сфер людської діяльності; в) лише  усі наявні в її розпорядженні результати і досягнення непрямих сфер людської діяльності; г) лише аналізує вплив на політичне життя держави статусних економічних груп та їх роль у формуванні 

          

 



органів виконавчої влади; д) лише аналізує вплив на політичне життя держави статусних економічних груп та їх роль у формуванні органів законодавчої влади. 124. Політична іміджологія ґрунтується: а) як на вивченні стереотипів поведінки, так і вміщує в собі результати проведених досліджень, нових тенденцій у діяльності політиків, політичних рухів, партій, фракцій, державних органів і їх виконавці; б) як на вивченні стереотипів поведінки, так і вміщує в собі результати проведених досліджень, нових тенденцій у діяльності різних конфесій та їх впливу на політичне життя держави; в) аналізі результатів проведених досліджень, нових тенденцій у діяльності політиків та їх взаємозв’язків із промисловими структурами; г) як на вивченні стереотипів поведінки, так і вміщує в собі результати проведених досліджень, нових тенденцій у діяльності різних статусних груп та їхньої ролі у підготовці та проведення виборів; д) як на вивченні стереотипів поведінки, так і вміщує в собі результати проведених досліджень, нових тенденцій у діяльності різних груп промисловців та підприємців. 125. Політична іміджологія розвивається:  а) інтенсивніше від усіх інших прикладних розділів іміджології, шо спричиняє порівняно більшу кількість неточностей і помилок; б) повільніше від усіх інших прикладних розділів іміджології, шо спричиняє відсутність неточностей і помилок; в) так само як і інші прикладних розділи іміджології; г) інтенсивніше під час проведення політичних заходів; д) швидкими темпами лише під час проведення виборів до вищих органів влади. 126. Структура політичної іміджології включає в себе такі складові:  а) загальнонаціональна іміджологія, державна іміджологія та особистісна іміджологія; б) іміджологія створення образу політичного діяча та економічна іміджологія; в) іміджологія соціальної групи, особистісна іміджологія та іміджологія сім’ї; г) державна іміджологія, кофесійна іміджологія та етнічна іміджологія; д) іміджологія створення позитивного образу партії або громадської організації, загальнонаціональна іміджологія та іміджологія сім’ї. 127. Загальнонаціональна іміджологія досліджує:  а) особливості створення і підтримки іміджу окремої країни політичних союзів партій, суспільно-політичних рухів світового масштабу; б) лише особливості створення і підтримки іміджу окремої країни; в) лише особливості створення і підтримки іміджу керівництва окремої країни; г) особливості створення і підтримки іміджу політичних рухів світового масштабу та іміджу політиків; д) особливості створення та вдосконалення політичних угруповань, локальних суспільно-політичних рухів. 128. Державна іміджологія вивчає:  а) проблеми й особливості іміджування всередині окремих держав, іміджування урядів і президентських команд, парламенту, міністерств і відомств, що здійснюють визначений вплив на політичні події в країні, іміджування політичних партій і суспільних рухів, іміджування вищих політичних і державних зборів в країні тощо; б) особливості іміджування урядів і президентських команд, парламенту, міністерств і відомств, що здійснюють визначений вплив на політичні події в 

          

 



країні, іміджування політичних партій і суспільних рухів, іміджування вищих політичних і державних зборів в країні та проведення порівняльного аналізу з аналогічними явищами за кордоном; в) національні особливості іміджування урядів і президентських команд, парламенту, і, іміджування політичних партій і суспільних рухів; г) особливості іміджування вищих політичних і державних зборів в країні; д) особливості іміджування всередині окремих держав, іміджування урядів і президентських команд, парламенту, здійснюють визначення їхнього впливу на політичні події в країні та світі. 129. Особистісна іміджологія це: а) створення і утримання на належному рівні іміджу президентів, прем'єр-міністрів, віце-прем'єр-міністрів, лідерів політичних організацій і партій країн, лідерів опозицій, іміджу депутатів парламентів; б) лише моделювання іміджу президентів, прем'єр-міністрів віце-прем'єр-міністрів, лідерів політичних організацій і партій країн, лідерів опозицій, іміджу депутатів парламентів; в) вдосконалення іміджу президентів, віце-прем'єр-міністрів, лідерів політичних організацій і партій країн, лідерів опозицій, іміджу депутатів вищих державних зборів; г) формування нового іміджу президентів, прем'єр-міністрів, лідерів політичних організацій і партій країн, лідерів опозицій; д) створення іміджу лідерів політичних організацій і партій країн, лідерів опозицій, іміджу депутатів парламентів. 130. На формування позитивного іміджу країни:  а) впливає якість міжнародних комунікацій, адже розвинені зовнішньоекономічні відносини повинні супроводжуватись інтенсивними міжнародними комунікаціями; б) якість міжнародних комунікацій не впливає; в) впливає роль країни у військово- політичних союзах, які ведуть агресивну зовнішню політику спрямовану на посилення свого економічного домінування в світі; г) впливає імідж президента країни та його авторитет у світі; д) впливають лише військово-промисловий комплекс країни та стан економічного розвитку. 131. До причин, що заважають формуванню національної свідомості, підвищенню загальнонаціонального іміджу відносяться:  а) бажання економічної вигоди, етнічно-культурне ототожнення, релігійне непогодження, традиції до замін і компенсацій, невміння «розкручувати» своїх; б) етнічно-культурне ототожнення, релігійне непогодження, традиції до замін і компенсацій, невміння «розкручувати» своїх та відсутність толерантності до опонентів; в) намагання досягти економічної вигоди за будь-яку ціну, іноді навіть всупереч загальнонаціональним інтересам; г) дестабілізаційна діяльність окремих політичних діячів, які заради власних політичних дивідендів протидіють уряду; д) негативний вплив міжнародних фінансових організацій. 132. Провідну роль у розвитку загальнонаціональної іміджології відіграють праці: а) Почепцова Г. Г. та Холода О. М.; б) Грушина Б.А. та Канетті Є.; в) Грушевського М. С. та Шляхтуна П. П.; г) Дюрінга Є. та Плєхи Ю. І.; д) Кулішова Л.А. та  Оніщєнко, І.Г. 133. Державною програмою забезпечення позитивного міжнародного іміджу України: а) передбачається вироблення єдиного комплексного підходу до формування та здійснення інформаційно-пропагандистської політики держави, яка б охоплювала різноманітні сторони її життя; б) передбачається 

          

 



вироблення різних комплексних підходів до формування та здійснення інформаційно-пропагандистської політики держави, яка б охоплювала лише окремі сторони її життя; в) передбачається залучення до формування позитивного іміджу держави західних мас-медія, для чого виділено додаткове фінансування; г) передбачається посилення протидії ворожим  ЗМІ; д) передбачається детальне висвітлення економічних і політичних здобутків держави у відчинених та закордонних ЗМІ. 134. Основна мета Державної Програми забезпечення позитивного іміджу України  полягає:  а) у формуванні та підтриманні позитивного іміджу України як усередині, так і поза її межами, створенні зовнішньої інформаційної атмосфери, необхідної для здійснення внутрішньополітичних та соціально-економічних перетворень, ефективній інформаційній підтримці зовнішньополітичного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію, створенні умов для підвищення авторитету України у політичній, культурній та економічній сферах; б) лише у формуванні та підтриманні позитивного іміджу України як усередині, так і поза її межами, створенні зовнішньої інформаційної атмосфери, необхідної для здійснення внутрішньополітичних та соціально-економічних перетворень та об’єктивного висвітлення політичного протистояння в парламенті держави; в) в об’єктивному висвітленні зовнішньополітичного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію, позитивній оцінці реформування органів влади та боротьбі з корупцією; г) у протидії російським ЗМІ, які негативно висвітлюють зовнішньополітичну діяльність держави та намагаються її дискредитувати подаючи сфальсифіковану інформацію про ситуацію в Україні; д) у формуванні збалансованої інформаційної політики, яка сприятиме зростанню іміджу України у світі. 135. При формуванні позитивного іміджу України важлива роль відведена:  а) формування за кордоном позитивного образу України на основі використання незаперечних позитивних явищ та процесів, що відбуваються в українському суспільстві; б) висвітленню позитивних тенденцій суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку сучасної України; в) формування за кордоном образу України як сучасної демократичної європейської держави, яка здійснює комплекс реформ; г) висвітленню лише негативних аспектів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку сучасної України; д) висвітленню за кордоном лише позитивних сторін діяльності органів влади держави. 136. Політичний імідж  це:  а) наглядне свідоцтво ілюзії сумісності політика і народу; б) наглядне свідоцтво діяльності політика під час виборів; в) наглядне свідоцтво несумісності політика і народу; г) стиль поведінки політика після виборів; д) особливості формування команди політика. 137. Політичний лідер:   а) повинен мати команду для формування свого іміджу, власного іміджмейкера, та дослухатися  його порад; б) при формуванні власного іміджу може користуватися порадами іміджмейкера свого опонента; в) не обов’язково повинен мати команду для формування свого іміджу; г) для 

          

 



формування власного іміджу  може користуватися порадами колег; д) не повинен дослухатися до порад свого іміджмейкера. 138. До факторів, що впливають на імідж політика відносять: а) зовнішній вигляд, мовні добутки, міміка і фізіогноміка, кінесика, вчинки особистості за тих чи інших ситуацій, здатність своєчасного реагування на раптові політичні зміни, що відбуваються; б) належність до певної соціально-економічної групи та стиль поведінки членів його родини, рівень їх освіченості та поведінки, належність до певної визначеної конфесії; в) вчинки особистості за тих чи інших ситуацій, фінансування певних ЗМІ та їх вплив на суспільно-політичне життя регіону; г) стиль мовлення політика та наявність в нього відповідних аксесуарів; д) відповідність діяльності політика вимогам суспільства. 139. Артистизм при формуванні іміджу політика це:  а) здатність і бажання звертати на себе увагу та впливати на оточуючих своєю зовнішністю та по-ведінкою, бути завжди «в формі»; б) здатність відповідним чином вести себе перед широкою аудиторією та вміти вислуховувати опонентів; в) здатність своєчасного реагування на раптові політичні зміни, що відбуваються; г) вміти адекватно сприймати критику на свою адресу й не реагувати жорстко на випади опонентів; д) знати й вміло застосовувати правила етикету. 140. Гнучкість при формуванні іміджу політика це:  а) уміння змінювати стиль поведінки відповідно до особливостей ситуації; б) невміння змінювати стиль поведінки; в) нездатність пристосовуватися до змін політичної кон’юнктури; г) вміння швидко реагувати на зміни політичних вподобань суспільства; д) здатність адекватно реагувати на власні прорахунки. 141. Робота над політичним іміджом це:  а) відповідь на побажання населення, оскільки його основні складові повинні відповідати ідеалізаціям, які характерні аудиторії на певний період; б) створення іміджу політика, якого хоче бачити його електорат; в) відповідь на потреби часу та виклики реалій політичного процесу суспільства й побажання політичних угруповань; г) миттєва реакція на суспільні потреби з боку політиків та іміджмейкерів сучасності; д) врахування побажань виборців, органи виконавчої влади та колеги по партії. 142. Педагогічна іміджологія це:  а) складова прикладної іміджології, що розглядає проблеми психолого-педагогічного порядку при формуванні іміджу вихователів дошкільних закладів і спеціалізованих установ, учителів середніх загальноосвітніх  і  спеціальних (профільних) навчальних закладів, викладачів ВНЗ; б) складова прикладної іміджології, що розглядає порядок та особливості  при формуванні іміджу вихователів дошкільних закладів;  в) розділ загальної іміджології, який вивчає проблеми формування іміджу навчальних закладів через призму їхньої співпраці у напрямі надання освітніх послуг різним категоріям населення; г) розділ загальної іміджології, який вивчає принципи формування позитивного іміджу лише вищих навчальних закладів; д) напрям сучасної іміджології, який займається іміджування працівників освіти та спрямовує свої зусилля на підняття соціального статусу працівників освіти. 143. Мета педагогічної іміджології полягає в тому:  а) щоб науково обґрунтованим дослідницьким шляхом побудувати програму впровадження і 

          

 



реалізації іміджових атрибутів педагога, а також сформувати образ сучасного навчального закладу; б) щоб сформувати образ сучасного навчального закладу; в) щоб за допомогою сучасних досягнень іміджології розробити та впровадити програму реалізації іміджових атрибутів педагога; г) щоб за допомогою іміджових атрибутів  сформувати позитивний образ сучасного педагога; д) щоб за допомогою реалізації новітніх досягнень іміджології покращувати імідж працівників освіти, при цьому не вимагаючи від них ніяких зрушень і не звертаючи уваги на їхні недоліки. 144. Вперше імідж педагога в Україні було сформовано у Другому статуті Луцької школи у:  а) 1624 р.; б) 1625 р.; в) 1639 р.; г) 1649 р.; д) 1654 р. 145. Професійний імідж педагога необхідно:  а) формувати з врахуванням специфіки його діяльності і потреб «клієнтів», при цьому постійно пам'ятаючи, що кожен педагог це жива реклама освітньої установи, бо через його образ в оточуючих складається враження про стан освіти взагалі; б) формувати з без врахуванням специфіки його діяльності, при цьому лише враховувати ту обставину, що кожен педагог це жива реклама освітньої установи, бо через його образ в оточуючих складається враження про стан освіти взагалі; в) формувати з врахуванням особливостей його діяльності та акцентувати увагу лише на  потребах «клієнтів»; г) формувати з врахуванням особливостей часу, рівня освіченості суспільства та розвитку системи навчальних закладів, враховуючи при цьому державну підтримку освітньої галузі; д) моделювати образ педагога, якого хоче бачити суспільство та органи влади при цьому не звертати увагу на потреби часу. 146. Імідж кожного педагога:  а) є індивідуальний, але, разом з тим, містить загальні риси, що властиві його професії; б) є індивідуальний, але, разом з тим, він не містить жодних  рис, що властиві професії; в) це загальний образ представників певної соціальної групи;  г) є індивідуально-збірний, але, разом з тим, містить лише важливі риси, що властиві його професії; д) це система формування позитивних рис працівників освіти. 147. У структурі міжособистістних відносин при формуванні іміджу педагогів:  а) повинен переважати демократичний стиль спілкування, допускаються лише конструктивні конфлікти з принципових питань, прагнення до співробітництва з колегами, висока самооцінка; б) повинен переважати авторитарний стиль спілкування, допускаються лише конструктивні конфлікти з принципових питань, прагнення до співробітництва з колегами, висока самооцінка; в) повинен переважати тоталітарний стиль спілкування, присутні деконструктивні конфлікти; г) допускається вільний стиль спілкування з студентами, дозволено встувпати у будь-які конфлікти з колегами; д) повинен переважати авторитарний стиль спілкування, відсутнє прагнення до співробітництва з колегами, наявний низький рівень самооцінки. 148. Імідж педагога виконує:  а) комунікативну, інформаційну, когнітивну, емоційну, конативну і креативну функції, які відбивають специфіку його сутності; б) суспільну, політичну, освітню та емоційну функції, які впливають 

          

 



на особливості його сутності; в) когнітивну, емоційну, когнітивну і креативну функції, які не відбивають специфіку його сутності; г) виховну, соціально-політичну, когнітивну функції, які можуть змінюватися залежно від специфіки його діяльності; д) світоглядну, комунікативну, інформаційну, які впливають на особливості його світосприйняття. 149. При формуванні іміджу педагога важлива роль відводиться класичному стилю одягу педагога, що:  а) викликає почуття стабільності і респектабельності навчального закладу, демонструє рівень його культури, окрім того він дозволяє клієнту (слухачу), бачити і чути педагога, а не те, як він виглядає; б) він свідчить про консервативність поглядів педагога і дозволяє слухачу не відволікатися на заняттях; в) викликає почуття стабільності і нереспектабельності навчального закладу, демонструє рівень його культури, окрім того він сприяє дискомфорту клієнта (слухача); г) викликає почуття стабільності і респектабельності навчального закладу, демонструє рівень його культури та демонструє перевагу викладача над слухачем; д) викликає почуття належності до сфери освіти, сприяє адекватному сприйняттю реальності, але не жодним чином не відображається на рівні професійної діяльності. 150. Модель поведінки педагога, як складової його іміджу, можна визначити за такими критеріями: а) відповідність чинному законодавству, порядку, встановленому в суспільстві, в навчальному закладі, моральна бездоганність, що припускає фіксацію високого ступеня чесності, справедливості, совісності, уміння враховувати конкретну ситуацію, за якої викладач діє чи опиняється в силу певних обставин, дотримання шляхетної мети, що ставить перед собою викладач, самокритичність до власних можливостей, використання тих чи інших моделей поведінки залежно від ситуації; б) за своїми особистісними якостями, загальною освіченістю і вихованістю, педагогічною майстерністю і знанням методики викладення, знаннями психології, психофізіології, психолінгвістики, втіленням і бажанням передавати знання, керувати аудиторією, організовувати процес навчання; в) загальною освіченістю і вихованістю, педагогічною майстерністю і знанням методики викладення, знаннями психології, психофізіології, психолінгвістики, втіленням і бажанням передавати знання, моральна бездоганність, що припускає фіксацію високого ступеня чесності, справедливості, совісності, уміння враховувати конкретну ситуацію; г) відповідність чинному законодавству, порядку, встановленому в суспільстві, в навчальному закладі, моральна бездоганність; д) використання тих чи інших моделей поведінки залежно від ситуації. 151. Важливою складовою іміджу педагога є: а) вміння вибирати ті чи інші моделі поведінки залежно від ситуації, що склалась; б) невміння вибрати правильну модель поведінки; в) контроль за будь-якою ситуацією, що склалася в навчальному закладі; г)  відсутність контролю за своєю поведінкою та ситуацією, що склалася; д) його стиль поведінки та наявність дорогих аксесуарів. 152. Протестний імідж, комунікативно-мовною основою якого:  а) є нехтування думкою оточуючих, категорично протипоказаний взаємодії 

          

 



викладача і його оточення; б) є позитивне сприйняття думки оточуючих, що заперечується при взаємодії викладача й адміністрації; в) є наявність специфічних особливостей у поведінці викладача з одночасним нехтуванням точки зору колег; г) є відсутність будь-якого стилю в його поведінці й заперечення принципів діяльності навчального закладу; д) є взаємодія викладача й адміністрації при вирішенні ключових завдань. 153. Проблеми створення позитивного іміджу навчальних закладів досліджено у працях: а) Тимошенко 3.1.; б) Шепеля В. М.; в) Лугового В. І; г) Денисюка С.Г.; д) Оридороги Є.С. 154. Імідж державних вищих навчальних закладів в Україні в основних своїх рисах:  а) стандартний і «тиражується»; б) нестандартний; в) залежить від профілю навчального закладу; г) на його імідж впливають різні чинники; д) залежить від рівня підготовки фахівців. 155. Будь-який вищий навчальний заклад за однакових чи різних умов формує свій і тільки свій імідж, який визначається:  а) перш за все його фахівцями, професорсько-викладацьким складом, усім колективом; б) перш за все відгуками студентів про викладачів та рівень викладання; в) рівнем наукового потенціалу та специфічними особливостями підготовки фахівців; г) структурою навчального закладу; д) системою управління навчальним закладом та його матеріальною базою. 156. Серед основних позитивних рис іміджу державного навчального закладу є:  а) наявність державного замовлення на підготовку фахівців; б) відсутність державного замовлення на підготовку фахівців; в) консерватизм суспільства; г) наявність висококваліфікованих викладачів; д) відсутність альтернативи. 157. Основними заходами  щодо підвищення іміджу ВНЗ є: а) розкриття концепції розвитку ВНЗ, його презентація, інформування потенційного споживача про наявні можливості, сегментація ринку освітянських послуг, концентрація уваги на потребах потенційних клієнтів розвиток раціонального початку в мисленні цільового споживача, розробка товарного знаку, що оптимально відповідає цілям ВНЗ тощо; б) наявність стипендії, яка не тільки є певним джерелом фінансування навчання, але і на чотири  роки за умови успішного навчання забезпечує зайнятість, а часом виступає єдиним джерелом існування, концентрація уваги на потребах потенційних клієнтів розвиток раціонального початку в мисленні цільового споживача; в) позаконкурентний, монопольний статус через постійне обмеження доступу до вищих навчальних закладів, обмежену бюджетом монодержавну мережу вищих навчальних закладів; г) сформована (саме сформована) довіра до вищих навчальних закладів, які виступають уособленням мрії і надії випускників шкіл у першу чергу на одержання диплома як перепустки у більш змістовне, комфортне і забезпечене життя; д) інформування потенційного споживача про наявні можливості, сегментація ринку освітянських послуг. 158. Імідж підприємця це: а) сильний психологічний засіб впливу на населення як взагалі, так і на людей, що його оточують; б) спосіб впливу на його партнерів з метою укладення вигідних угод; в) спосіб впливу на найманих 

          

 



працівників; г) комплекс заходів спрямованих на підняття власного іміджу з одночасним послабленням позицій конкурентів; д) сильний фінансовий вплив на конкурентів та споживачів з метою збільшення обсягів реалізації продукції. 159. Проблемам формування іміджу підприємців в Україні почали приділяти увагу з: а) 1990-х рр.; б) з 1970-х рр.; в) з 1980-х рр.; г) з 2000-х рр.; д) з 2010-х рр. 160. Учені виділяють такі магістральні шляхи побудови іміджу бізнесмена:  а) продовження легенди, успіх підприємства під власним ім'ям, перетворення свого імені в марку, уособлення своєї компанії, участь в освітніх програмах, публікація книг, керівництво партією тощо; б) створення образу підприємця, який створив свій бізнес власними силами, наявність особливого стилю поведінки, визначення пріоритетних цілей та шляхи їх реалізації; в) створення образу підприємця, який складається з протиріч, з одного боку, максимум відкритості і мінімум секретів - майже як «скляна» фігура, з іншого боку, там, де кінчаються секрети, там все кінчається; г) це засіб завоювати увагу та перетворення свого імені в торгівельну марку, участь у політичних проектах; д) створення образу підприємця це не тільки і не стільки засіб завоювати увагу, це скоріше спосіб реагування на вимоги своєї аудиторії, яка хоче сприймати дану персону саме такою, а не іншою. 161. Імідж підприємця формується:   а)  у двох напрямах; б) у трьох напрямах; в) у чотирьох напрямах; г) у шести напрямах; д) у семи напрямах; 162. Перший напрям побудови іміджу підприємця:  а) це ті характеристики, які аудиторія вважає найбільш важливими: довіра, авторитет, професіоналізм; б) це ті характеристики, які влада вважає найбільш важливими: лояльність, підтримка політичного курсу тощо; в) це ті характеристики, які впливають на його сприйняття оточуючими: стиль поведінки, стиль спілкування тощо; г) це ті характеристики, які хочуть бачити в ньому підлеглі: толерантний та компетентний стиль керівництва; д) це ті характеристики, які хочуть бачити в ньому споживачі: висока якість товару чи послуг. 163. Другий напрям побудови іміджу підприємця це: а) забезпечення відповідності вимогам засобів масової комунікації; б) підтримка ним засобів масової комунікації; в) співпраця з засобами масової комунікації; г) ігнорування ним засобів масової комунікації; д) нейтральне ставлення до засобів масової комунікації. 164. Американський іміджмейкер Девід Герген створив президентські іміджі:  а) Річарда Ніксона, Джеральда Форда, Джиммі Картера і Рональда Рейгана; б) Біла Клінтона, Дуайта Ейзенхауера та Джеральда Форда; в) Річарда Ніксона, Джеральда Форда та Джорджа Буша; г) Джиммі Картера,  Рональда Рейгана та Барака Обами та Біла Клінтона; д) Дуайта Ейзенхауера, Джеральда Форда та Джиммі Картера. 165. Стратегіями успіху підприємця визначають:  а) п'ять принципів; б) шість принципів; в) сім принципів; г) дев’ять принципів; д) чотири принципи. 166. Внесок у суспільство як принцип формування позитивного іміджу підприємця означає, що:  а) лише позитивний внесок у добробут людей підтверджує соціальну відповідальність підприємця; б) лише участь у 

          

 



політичному житті держави підтверджує соціальну відповідальність підприємця; в) лише участь у процесах приватизації підтверджує соціальну відповідальність підприємця; г) відмова від будь-якої політичної діяльності підтверджує соціальну відповідальність підприємця; д) дистанціювання від потреб людей підтверджує соціальну відповідальність підприємця. 167. Любов до справи і професіоналізм. як один з принципів формування іміджу підприємця означає:   а) любов до справи – це й любов до людей, це не тільки засіб морального вдоволення, а й інструмент прибутку, мотор бізнесу, професіоналізм як принцип означає постійний розвиток, поглиблення знань, вдосконалення майстерності; б) це не лише засіб морального вдоволення, а й інструмент прибутку, мотор бізнесу; в) це бережливе ставлення до грошових, матеріальних цінностей та юридичних ресурсів, професіоналізм як принцип означає постійний розвиток, поглиблення знань, вдосконалення майстерності; г) це відсутність толерантного ставлення до людей, а основна мета діяльності отримання надприбутків; д) контролюючи виробнипроцес, треба більше зосереджуватись на позитивних ідеях, фактах, емоціях, обмежуючи негатив. 168. Імідж виробника це:  а) цілеспрямовано сформований образ, покликаний зробити емоційно-психологічний вплив на споживачів з метою популяризації його продукції; б) відсутність сформованого образу виробника, але присутній емоційно-психологічний вплив на споживачів з метою популяризації його продукції; в) це емоційно-психологічний вплив на споживачів з метою популяризації продукції та протидія конкурентам; г) це наявність чіткої стратегії розвитку підприємництва за допомогою владних структур; д) наявність великого штату психологів, які за допомогою підконтрольних ЗМІ популяризують продукцію. 169. Для того, щоб створити бренд:  а) необхідно забезпечити контакт покупець – товар, враження, яке склалося у покупця, і є брендом; б) доцільно провести активну рекламу товару при цьому думка покупця не враховується; в) потрібно провести моніторинг ринку й заповнити вільну нішу; г) забезпечити контакт покупець – товар недоцільно, враження, яке склалося у партнерів по бізнесу і є брендом; д) це стиль проведення рекламної кампанії з метою популяризувати певного виробника; 170. Банківська іміджологія це: а) розділ прикладної іміджології, що розглядає проблеми і питання, пов'язані з формуванням, просуненням і підтримкою іміджу банківських структур у середовищі потенційних споживачів; б) розділ загальної іміджології, що розглядає питання, пов'язані з формуванням, розвитком і підтримкою банківських структур на внутрішньому фінансовому ринку; в) розділ теоретичної іміджології, що розглядає проблеми і питання, пов'язані з формуванням, просуненням і послабленням іміджу приватних банківських структур у середовищі потенційних інвесторів; г) розділ прикладної іміджології, що розглядає проблеми і питання, пов'язані з формуванням, просуненням і підтримкою іміджу фінансових структур у середовищі приватних підприємців; д) розділ загальної іміджології, що розглядає проблеми і питання, пов'язані з вдосконаленням позитивного іміджу банківських структур. 

          

 



171. Мета банківської іміджології полягає в:  а) забезпеченні сприятливою інформацією про діяльність і атрибути банківських систем з метою ефективного залучення до них клієнтів; б) залученні до комерційних банків нових клієнтів та нових інвестицій за рахунок державних субвенцій; в) забезпеченні негативною  інформацією про діяльність і банківських систем з метою ефективного відсторонення від них клієнтів; г) забезпеченні нейтральною інформацією про діяльність і атрибути банківських систем з інформування суспільства про їх недоліки; д) забезпеченні сприятливою інформацією про атрибути банківських систем з метою інформування широких верств суспільства про їх діяльність. 172. Над проблемами створення в Україні банківського іміджу:  а) фахівці-іміджмейкери найчастіше працюють у рамках паблік рилейшнз; б) фахівці-економісти найчастіше працюють у рамках залучення інвестицій; в) фахівці-іміджмейкери найчастіше працюють у рамках ІТ-технологій; г) фахівці з реклами найчастіше працюють у рамках теорії пропаганди; д) фахівці-іміджмейкери використовують різні технології. 173. Створення банківського іміджу це: а) доведення до відома широкого загалу відомостей про основні переваги банку, їх промоутування одночасно зі спробою обійти мовчанням недоліки і труднощі; б) доведення до відома широкого загалу відомостей про основні фінансові позиції банку на фінансовому ринку; в) доведення до відома широкого загалу відомостей про основні переваги банку, їх промоутування одночасно з інформуванням про наявні проблеми банку; г) доведення до відома широкого загалу відомостей про топ-менеджмент банку та його роль у соціальних програмах; д) доведення до відома широкого загалу відомостей про основні напрями діяльності банку та його зв’язки з зарубіжними партнерами. 174. Важливість хорошого іміджу виявляється: а) не тільки в періоди успішного розвитку, а й, особливо, в моменти виникнення труднощів; б) взагалі не впливає на діяльність банківських установ; в) в періоди успішного розвиту сприяє лише залученню нових клієнтів; г) лише під час укладання важливих угод і то лише з іноземними партнерами; д) сприяє формуванню уявлень про діяльність конкретної фінансової установи в період її розквіту. 175. Банківський паблік ріилейшнз це:  а) одна з функцій управління банком, що сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння і співробітництва між банком і громадськістю, РR містять у собі розв'язання різних проблем і завдань; б) одна з функцій рекламної діяльності банку, що сприяє зростанню його популярності серед клієнтів та партнерів, сприяє налагодженню з ними співпраці; в) одна з функцій залучення нових капіталів до банківської установи за допомогою органів влади й підконтрольних їм промислових та торгівельних підприємств; г) одна з функцій управління банком, що сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння і співробітництва між банком і його клієнтами, один з видів реклами банківських послуг; д) одна з функцій впливу банку на інвестиційний ринок у конкретному регіоні з метою залучення нових коштів. 

          

 



176. Власна рекламна служба банку такі  переваги перед зовнішнім рекламним агентством: а) дозволяє забезпечувати довгострокову програму по створенню і підтримці іміджу, послідовність окремих РR-акцій, об'єднана єдиною корпоративною культурою, чітко зорієнтована на меті банку, має доступ до внутрішньої інформації, має широкі зв'язки з внутрішнім середовищем банку, має формальний статус, що дозволяє їй представляти інтереси банку в зовнішньому середовищі, вимагає, як правило, менших витрат; б) дозволяє забезпечувати короткострокову програму по створенню і підтримці іміджу, має доступ до внутрішньої інформації, має широкі зв'язки з клієнтами банку, має формальний статус, що дозволяє їй представляти інтереси банку в зовнішньому середовищі; в) дозволяє концентрувати ресурси під конкретні задачі, володіє незалежним зовнішнім поглядом, має у своєму розпорядженні власні зв'язки з зовнішнім середовищем, доступ до незалежних джерел інформації, має можливість напрацьовувати досвід розв'язання аналогічних задач в інших структурах; г) дозволяє концентрувати ресурси під конкретні задачі, володіє незалежним зовнішнім поглядом,  має широкі зв'язки з внутрішнім середовищем банку, має формальний статус, що дозволяє їй представляти інтереси банку в зовнішньому середовищі, вимагає, як правило, менших витрат; д) сприяє формуванню іміджу банку опираючись здебільшого на зовнішнє середовище, при цьому вимагає значних затрат на проведення різних піар-акцій, які не завжди дають бажаний результат; 177. Взаємовідносини банків зі ЗМІ:  а) складають підготовку і поширення аналітичних прес-матеріалів, проведення прес-конференцій і презентацій, участь в оглядах, ексклюзивні інтерв'ю, прес-моніторинги, неформальні контакти з журналістами; б) складають підготовку оглядових прес-матеріалів, проведення екскурсій і презентацій, участь в оглядах, звичайні інтерв'ю з рядовими працівниками банку, формальні контакти з журналістами; в) становлять систему напружених взаємовідносин, що зумовлено недовірою банків до незалежних мас-медіа, особливо місцевих, які їх часто безпідставно критикують; г) складають підготовку замовних матеріалів про позитивну сторону діяльності банківських структур, що сприяє залученню нових клієнтів; д) використовуються з метою проведення антиреклами для конкурентів, з одночасним створенням власного позитивного іміджу. 178. Виступи співробітників банку в різних ЗМІ,впливають на його позитивний імідж тому, що: а) доведення до клієнтів прямої інформації про банківські послуги, показ користувачам ЗМІ відкритості і компетентності його співробітників, підвищення в співробітників рівня комунікабельності в спілкуванні з потенційними клієнтами; б) інформування клієнтів про позитивні та негативні сторони діяльності банку, що свідчить про його відкритість  у співпраці з широкими колами громадськості та ЗМІ й високий рівень комунікабельності його працівників; в) складають підготовку і поширення аналітичних прес-матеріалів, проведення прес-конференцій і презентацій, показ користувачам ЗМІ відкритості і компетентності його співробітників та готовність до діалогу; г)  свідчать про те, що банк активно співробітничає з ЗМІ, що позитивно відображається на його іміджі, й впливає на ситуацію на 

          

 



фінансовому ринку регіону; д) сприяє формуванню іміджу банку опираючись здебільшого на зовнішнє середовище, свідчить про відкритість і компетентність його співробітників, їхне вміння співпрацювати з ЗМІ. 179. Головною метою іміджових кампаній банку є:  а) не отримання прибутку, а придбання клієнтів, які цей прибуток будуть приносити; б) отримання надприбутків шляхом залучення нових клієнтів; в) посилення свого домінування на ринку фінансових послуг; г) створення іміджу сильної та стабільної фінансової установи, яка відіграє важливу роль у банківській системи; д) формування позитивного образу топ-менеджерів банку напередодні виборів. 180. Сервіс-стосунки, це коли:  а) впродовж декількох хвилин при зустрічі з клієнтом, протягом яких потрібно уважно відноситися до найменших дрібниць в розмові з ним; б) впродовж декількох хвилин, протягом яких потрібно просто вислухати клієнта банку; в) впродовж декількох годин при зустрічі з клієнтом, потрібно уважно відноситися до головних питань в розмові з ним; г)  впродовж декількох хвилин при зустрічі з клієнтом, протягом яких потрібно надати йому низку рекомендацій; д) дозволено скасувати чи перенести зустріч з  клієнтом, за ініціативи банківського працівника. 181. При формуванні іміджу банку варто пам'ятати, що:  а) людина, яка вийшла з банку з поганим настроєм, - це ще десяток загублених потенційних клієнтів; б) людина, яка вийшла з банку з добрим настроєм, - це десяток втрачених потенційних клієнтів; в) людина, яка вийшла з банку з поганим настроєм може звернутися на працівника зі скаргою; г) людина, яка вийшла з банку з поганим настроєм може поскаржитися на недобросовісне обслуговування; д) людина, яка вийшла з банку з поганим настроєм може сприяти формуванню негативного іміджу банку. 182. Імідж державної установи:  а) розглядається не відокремлено, а в контексті комплексу взаємопов'язаних іміджових систем, а саме: іміджу службовця, іміджу держави та іміджу відповідної сфери, тобто державного управління; б) розглядається відокремлено від іміджу державних  службовців і не впливає на формування іміджу держави та її органів, а лише формує уявлення громадян про них; в) є структурним елементом формування іміджової системи органів державної влади та силових структур, одночасно з цим він впливає на сприйняття держави її іноземними партнерами; г) розглядається відокремлено, від будь-яких іміджових систем повязаних із формуванням іміджу держави чи державних службовців; д) є одним із механізмів впливу суспільства на професійне виконання її працівниками своїх службових обов’язків. 183. Структуру іміджу державної установи сформулював: а) Колоско С.; б) Виниченко В.; в) Даулінг Г.; г) Палєха Ю.; д) Рудич Ю. 184. Діловий імідж організації це:  а) уявлення про організацію як суб'єкта ділової активності; б) наявність інформації про організацію в ЗМІ; в) думка працівників установи про керівництво; г) ставлення громадян держави до організації; д) активна ділова активність організації. 

          

 



185. Складовими ділового іміджу організації виступають: а) повнота і своєчасність наданих послуг громадянину; б) стиль надання послуг приватним підприємцям; в) наявність інформації про організацію в інтернеті; г)  затримка надання послуг громадянам; д) визначений час надання послуг. 186. Імідж працівників державної установи включає: а) уявлення про стиль життя, суспільний статус і деякі особистісні (психологічні) характеристики; б) лише деякі особистісні характеристики працівників установи; в) стиль прийняття працівниками управлінських рішень та рівень їх компетентності; г)  уявлення про проведення працівниками вільного часу та стиль життя; д) ставлення суспільства до державних службовців поєднаний із рівнем їхньої толерантності. 187. Внутрішній імідж державної установи це:  а) уявлення співробітників про свою  установу; б) стиль керівництва установою; в) корпоративна етика працівників установи; г) рівень культури працівників установи; д) стиль прийняття управлінських рішень; 188. Основними детермінантами внутрішнього іміджу державної установи: а) є культура організації і соціально-психологічний клімат; б) є зовнішній вигляд працівників; в) рівень надання послуг працівниками; г) стиль спілкування з відвідувачами; д) своєчасність реагування на звернення громадян. 189. Фахова компетентність працівників державної установи включає:  а) мобільність, акуратність у виконанні посадових обов'язків, точність виконання роботи, інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, комунікабельність, слушність усних виступів, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їх соціально-демографічні й фізичні дані; б) висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, комунікабельність, слушність усних виступів, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їх соціально-демографічні й фізичні дані; в) співпрацю з громадянами та громадськими організаціями, особисті професійні характеристики державних службовців, рівень їх компетенції, стиль прийняття управлінських рішень, зовнішній вигляд працівників та особливості проведення ними дозвілля; г) особливості проведення працівниками дозвілля, висококваліфіковану фахову підготовку, наявність комунікабельності та співпрацю з публічними комунікаціями; д) акуратність у виконанні посадових обов'язків, точність виконання роботи, особливості проведення ними дозвілля, стиль поведінки у позаробочий час, зовнішній вигляд. 190. Візуальний імідж державної установи це:  а) уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер'єр офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації; б) точність виконання працівниками посадових обов’язків, особливості проведення ними дозвілля, стиль прийняття управлінських рішень, ставлення до відвідувачів; в) інформація про інтер'єр офісу, приймальню керівника, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їх соціально-демографічні й фізичні дані; г) рівень фахової підготовки працівників, наявність компетентного керівника, наявність або відсутність символіки організації; д) особливості 

          

 



співпраці з громадськими організаціями та політичними угрупованнями, механізм прийняття управлінських рішень, точність виконання посадових обов’язків. 191. Соціальний імідж державної установи це: а) уявлення широкої громадськості про соціальні цілі й роль організації в економічному, соціальному і культурному житті громадськості; б) ставлення громадян до ролі даної установи у соціально-економічному житті регіону; в) ставлення політичних угруповань до керівників організації та особливості їхньої співпраці або протистояння з ними; г) роль організації у культурно-освітньому житті регіоні, її вплив на процес євроінтеграції; д) уявлення широкої громадськості про соціальні цілі й роль організації в розвитку інфраструктури регіону. 192. Імідж послуг державної установи це:  а) уявлення людей стосовно особливих характеристик, якими є ці послуги; б) уявлення органів влади про механізм надання послуг; в) уявлення працівників організації стосовно особливих характеристик, якими є ці послуги; г) уявлення політичних партій про доцільність надання таких послуг; д) уявлення іноземців стосовно особливих характеристик, якими є ці послуги. 193. Складові іміджу державної установи доцільно класифікувати за:  а) трьома компонентами; б) двома компонентами; в) чотирма компонентами; г) п’ятьма компонентами; д) шістьма компонентами. 194. Когнітивним компонентом іміджу державної установи є:  а) враження від спілкування зі службовцем, аналіз діяльності установи; б) враження від зовнішнього вигляду державного службовця; в) враження від інтер’єру державної установи; г) враження від керівника державної установи; д) враження від виконання своїх обов’язків державним  службовцем. 195. Образним компонентом іміджу державної установи є:  а) візуальне сприйняття; б) особисте сприйняття; в) сприйняття друзями; г) сприйняття ЗМІ; д) сприйняття політичними партіями. 196. Система іміджу державної установи поділяється на:  а) дві підсистеми; б) три підсистеми; в) сім підсистем; г) вісім підсистем; д) чотири підсистеми. 197. Системи формування іміджу державної установи сформулювано:  а) Біликом Р.; б) Косовською І.; в) Щербачовим В.; г) Колоско С.; д) Тацієм В. 198. Основними функціональними одиницями системи іміджу державної установи вважають:  а) мета створення іміджу, процес планування та розробки іміджової стратегії, переробка та розповсюдження інформації, моніторинг та контроль; б) розробки іміджової стратегії та її реалізація шляхом залучення широких кіл громадськості; в) відсутність протистояння при реалізації урядової доктрини, співпраця з громадянами та їх об’єднаннями; г) вплив зовнішніх чинників на формування іміджу державної установи, розповсюдження про неї недостовірної інформації; д) мета створення іміджу, процес планування та розробки іміджової стратегії, відсутність моніторингу та контролю за цим. 199. Показниками, що сприяють формуванню іміджу державної установи та ставлення громадськості до неї є: а) ефективність діяльності як цілісної 

          

 



структури, так і окремих її функціональних одиниць, впорядкованість, згуртованість та монолітність державної організації, рівень культури, зокрема, етичні норми, ставлення співробітників до своєї установи та її керівників, стиль взаємодії з макро- та мікросередовищем, відображення та врахування потреб населення, менталітету громадян та історичних особливостей місцевості; б) наявність інформації щодо штучно сформованого образу, який створюється та впроваджується у масову свідомість цілеспрямовано з урахуванням потреб та запитів реципієнта та на підставі визначеної мети; в) наявність лише етичних норм, негативне ставлення співробітників до своєї установи та її керівників, стиль взаємодії з макро- та мікросередовищем, відображення та неврахування потреб населення, менталітету громадян та історичних особливостей місцевості; г) компетентність та спеціальна професійна підготовка керівника і державних службовців, мотиваційні чинники, взаємодія місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування, організаційний клімат, зв'язки з громадськістю; д) наявність інформації щодо штучно сформованого образу, який створюється та впроваджується у масову свідомість поєднаний з ефективністю діяльності як цілісної структури, так і окремих її функціональних одиниць, впорядкованість, згуртованість та монолітність державної організації, рівень культури. 200. При формуванні позитивного іміджу державних установ:  а) застосовується 49 показників; б) застосовується 50 показників; в) застосовується 47 показників; г) застосовується 55 показників; д) застосовується 48 показників.  СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛЕТЕРАТУРИ З КУРСУ «ІМІДЖОЛОГІЯ»  1. Акайомова А. Методика формування іміджу політичного лідера: Навчально-методичний посібник. – Рівне: РДГУ, 2009. – 50с.  2. Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави. – Київ: Інформаційно-видавничий центр «Діловий партнер», 2005. – 656 с. 3. Корнієнко В.О., Денисюк С.Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. – 144 с.  4. Онопрієнко О. Золота книга української еліти. Інформаційно-іміджевий альманах Т.1, 2, 3, 4, 5, 6. – Київ: Євроімідж, 2001. – 575 с. 5. Палеха Ю.І. Іміджологія: навч.посіб. / За заг.ред. З.І.Тимошенко. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2005. – 324 с.  6. Балабонова Л.В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: Навч. посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2011. – 528 с. 7. Хомуленко Т.Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу: монографія / Т.Б.Хомуленко, Ю.Г.Падафет, О.В. Скориніна. –Х.: ВД «Інжек», 2010. – 272 с. 8. Почепцов Г.Г. Іміджологія: теорія і практика. – К., 2010. – 224 с. 9.  Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз для професіоналів. – Київ, 2010. – 520 с.  
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