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01 Освіта / Педагогіка,011 Освітні, педагогічні науки 

Викладачі 

дисципліни 

Квас Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
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інформація 

викладачів 

ел. пошта: olena.kvas@lnu.edu.ua 

 

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи,вул. Туган-

Барановського, 7.Тел. (032) 239-47-65 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Щочетверга, 14.00-15.00 (кафедра загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи, вул. Туган-Барановського, 7) 

кім. 30)  

 

Сторінкакурсу  

https://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/kvas-o-v 

 

 

Інформація про 

дисципліну 

Курс лекцій «Психологія зовнішності та іміджу» передбачає вивчення 

психологічних закономірностей і феноменів, що пов’язані з зовнішністю та 

іміджем людини. Основу програми складають теоретичні і методологічні 

засади соціальної психології, сучасні практичні напрями вивчення даної 

предметної області, що забезпечує зв'язок теорії і практики застосування 

соціально-психологічних знань в галузі психології зовнішності та іміджу та 

створює можливості для проведення міждисциплінарних досліджень. В змісті 

лекційних занять розкривається специфіка процесів сприйняття, 

самосприйняття, самопрезентації, міжособистісної атракції. Детально 

розглядаються психологічні проблеми особистості, що пов’язані з 

зовнішністю та методи дослідження і вивчення психологічних проблем 

зовнішності. В програмі курсу приділено увагу характеристикам різних видів 

іміджу (групового, персонального, корпоративного, предметного) та 

технологіям формування іміджу. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Курс «Психологія зовнішності та іміджу» є вибірковою дисципліною, 

яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Навчальним планом 

передбачено 32 години аудиторних занять (16 год. лекцій та 16 год. 

практичних) і 58 годин самостійної роботи. 
Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів: 

1.Основні напрями дослідження зовнішності та іміджу. 

2. Методи вивчення та дослідження зовнішності. 

У першому модулі розглядають предмет дослідження, його 

міждисциплінарний статус, понятійно-категоріальний апарат, основні 

напрями дослідження зовнішності та іміджу, психологічні проблеми 
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особистості, пов’язані з зовнішністю та іміджем. 

У другому модулі вивчають методи науково-психологічного 

дослідження, їх сутність, характеристику конкретних методів 

дослідження зовнішності та іміджу, характеристики різних видів 

іміджу, методи та технології формування іміджу.. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою навчального курсу є розвиток навчально-дослідницької діяльності в 

галузі психології зовнішності та іміджу, формування у студентів вміння 

аналізувати процеси, механізми і чинники впливу на зовнішність та імідж, 

навчання основних методів, що дозволяють створювати і використовувати 

соціально-психологічні технології корекції психологічних проблем 

зовнішності і формування іміджу. 

Завданням навчальної дисципліни є розкриття змісту теоретичних засад 

психології зовнішності та іміджу, результатів класичних та сучасних 

досліджень, практичних методів та технологій, які необхідні для аналізу 

соціально-психологічних закономірностей спілкування та міжособистісної 

взаємодії. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 

Основна (базова)  

 

1. Рамси Н. Психология внешности / Н. Рамси, Д. Харкорт; пер. с 

англ. под ред. А. П. Федорова]. – СПб. : Питер, 2009. – 256 с. – 

(Серия «Мастера психологии»). 

2. Суэми В. Психология красоты и привлекательности / В. Суэми, А. 

Фернхем; пер. с англ. под. ред. Е. И. Николаевой. – СПб : Питер, 

2009. – 240 с.: ил. – (Серия «Мастера психологи»). 

3. Психологія особистості : словник - довідник / за ред. П.П. 

Горностая, Т.М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с. 

 

 

Додаткова література 

 

4. Психологія особистості : словник - довідник / за ред. П.П. 

Горностая, Т.М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с.  

5. Холл С., Линдсей Г. Теории личности / Кэлвин С.Холл, Гарднер 

Линдсей; перев. И.Гриншпуна. – М. : Психотерапия, 2008. – 656 с.  

6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, 

исследования и применение. – СПб: Питер-Пресс, 2007. – 608 с. 

7. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, 

П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – 

с.185-245.https://westudents.com.ua/glavy/79977-219- 

8. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической 

диагностике / Л. Ф. Бурлачук. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 688 

с. : ил. – (Серия «Мастера психологи»).  

9. С. Л. Братченко // Психологические проблемы самореализации 

личности / под ред. А. А. Крылова, Л. А. Коростылевой. – СПб. : 

СПбУ, 1997. – С. 44-49.  

10. Перлз Ф. Опыты психологии самопознания (практикум по 

гештальттерапии) / Фредерик Перлз. – перевод с англ. Михаила 

Папуше Гиль-Эсте. – М., 1993. – 240 с.  

11. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. – К. : Вища шк., 2002. 

– 216 с.  

12. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами 

буденності / Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.  

 

https://westudents.com.ua/glavy/79977-219-


Інтернет ресурси: 

1. https://pidruchniki.com/17530607/psihologiya/petrovskiy_lichnost_p

sihologii_paradigma_subektivnosti#641 

2. https://westudents.com.ua/glavy/79980-2112-kontseptsya-osobistost-

g-s-kostyuka.htm 

3. https://pidruchniki.com/16280414/psihologiya/rubinshteyn_samosoz

nanie_lichnosti_zhiznennyy_put#805 

4. https://pidruchniki.com/13761025/psihologiya/rozvitok_psihiki_filo

genezi#623 

5. https://pidruchniki.com/18991009/psihologiya/kostyuk_zdibnosti_ro

zvitok_ditey_navchannya_pratsya_shlyah_rozvitku_zdibnostey#909 

6. titarenko_prostir_zhittyevogo_svitu_yogo_tipi 

 

Зауваги. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Окрім рекомендованих,студенти можуть 

використовувати також й інші літературні джерела, у яких висвітлені 

певні навчальні питання. 
 

Обсяг курсу Денна форма навчання: 

32 годин аудиторних (з них:  

16 годин лекцій; 

16 годин практичних занять) 

58 годин самостійної роботи 

 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

Студенти повинні знати: 

- соціально-культурні фактори сприйняття зовнішності; 

- теоретичні та експериментальні дослідження самопрезентації 

та самосприйняття; 

- психологічні проблеми особистості, пов'язані із зовнішністю 

і іміджем; 

- характеристику різних видів іміджу: групового, 

персонального, корпоративного, предметного; 

- технології формування іміджу; 

 

Студенти повинні вміти: 

- використовувати принципи психологічної свободи 

особистості щодо сприйняття та самопрезентації 

зовнішності; 

- усвідомлювати механізми психологічного маніпулювання 

при формуванні іміджу та сприйнятті зовнішності; 

- застосовувати методи, прийоми і засоби ефективної 

самопрезентації. 

 

 

Ключові слова Сприйняття людини людиною, самосприйняття, самопрезентація, 

міжособистісна перцепція, міжособистісна атракція; психологічні 

проблеми особистості, пов'язані із зовнішністю; імідж: груповий, 

персональний, корпоративний, предметний; технології формування 

іміджу. 

Формат курсу Очний  
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Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія 

особистості», тощо 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовува-

тися під час 

викладання курсу 

Лекція, евристична бесіда, пояснення, інструктаж; інтерактивні методи 

(робота в малих групах, мозковий штурм, метод проектів), імітаційно-

рольова гра (наукова конференція, науковий семінар), мультимедійна 

презентація, ілюстрування, демонстрування, дискусія, розв’язування 

вправ і задач, самоспостереження, спостереження, методи контролю і 

самоконтролю, презентація наукових продуктів, виконання 

індивідуальних завдань. 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, ноутбуки, фліпчарт, маркери, 

обчислювальні засоби. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за наступнимспівідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 40% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів__5___ 

• практичні заняття – 16 (8 заняття по 5 балів): 

5 бали – студент виконав усі завдання згідно плану заняття; 

4 бали – студент виконав 75% завдань; 

3 бали – студент виконав 50% завдань; 

2 бали – студент виконав окремі елементи завдань; 

(на семінарсько-практичні заняття припадає 40% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 40); 

самостійна робота та виконання індивідуальних завдань оцінюються в межах балів, 

винесених на семінарські і практичні заняття; 

• контрольні заміри (2 модулі): 40 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

за модуль ___20__ 

( максимальна кількість балів за два модулі – 40) 

 • залік: 20% семестрової оцінки. Максимальна кількістьбалів_20___ 

Підсумкова максимальна кількість балів___100____ 

 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових робіт (тези, 

індивідуальне завдання, тести).  

Академічна доброчесність: 

Роботи студентів мають бути їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Дотримання академічної доброчесності 

під час вивчення курсу забезпечує обговорення на першому лекційному занятті 

правил академічної доброчесності, що є виявом наукової культури викладача та 

студента; 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, 

самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного 



заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Питання до 

заліку. 

1. Роль зовнішності для сучасної людини в сучасному світі. 

2. Роль зовнішності в структурі самосприйняття і самосвідомості. 

3. Імідж - інструмент досягнення успіху або прояв особистості. 

4. Охарактеризуйте зовнішність людини як об'єкт вивчення в різних науках. 

5. У чому специфіка розуміння і дослідження зовнішності людини в різних науках. 

6. Охарактеризуйте специфіку вивчення психології зовнішності людини в різних 

напрямках психологічної науки; 

7. Визначте поняття «зовнішність, імідж, образ, самопрезентація, саморозкриття, 

самоподача, самооцінка, самоповага, тілесний образ, «Я -образ», «Я-концепція», 

самовідчуття, зовнішнє «Я». 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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