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Постановка проблеми. 

 

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних учителів 

сучасної школи, які можуть вільно володіти здобутою спеціалізацією і бути 

компетентними у суміжних сферах діяльності, бути готовими до 

безперервного процесу професійного вдосконалення і стійкими до впливу 

чинників стресогенного характеру – основна мета професійної освіти. Нові 

стандарти й вимоги до системи освіти підвищують рівень уваги й вимог до 

особистості сучасного вчителя , його професіоналізму, рівня соціальної 

мобільності, процесів розвитку особистісної та інформаційної культури. 

Сучасний етап розвитку української освітньої галузі характеризується 

кардинальними змінами, зумовленими, з одного боку, сформованими й міцно 

утримуваними традиціями радянської освіти, з іншого – соціально-

економічними й політичними умовами, що дають чітко зрозуміти: 

ізольовано, відокремлено українська освітня система не зможе повноцінно 

функціювати, забезпечуючи підготовку конкурентоспроможного фахівця 

міждержавного рівня. У зв’язку з цим особлива увага має бути зосереджена 

на вищій ланці освіти, що готує педагога, основне завдання якого – навчання 

та підготовка майбутніх фахівців до життєдіяльності в новому форматі. Вища 

школа України початку ХХІ століття – це місце, де майбутні спеціалісти 

набувають професійної гнучкості, здатності адаптуватися до соціальних змін, 

готовності до успішного розв’язання професійних завдань у нових умовах. 

Ускладнення завдань освіти надає особливої значущості проблемі вивчення 

ролі іміджу як одного з професійно важливих якостей сучасного педагога. 

Одним із пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку 

вищої освіти, як визначено в Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні, є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, 

професійного розвитку, освоєння і впровадження наукових та інформаційних 

технологій, конкурентоспроможних на ринку праці. Розв’язати ці складні 

завдання може лише нове покоління педагогів-професіоналів, покликаних 

розвивати професійні здібності, виявляти таланти та формувати особистість 



кожного студента як майбутнього фахівця з вищою освітою. За таких умов 

виникає необхідність формування нового стилю соціальної поведінки 

майбутнього педагога, яка б відповідала завданням розвитку суспільства, що, 

у свою чергу, вмотивовує розкриття проблеми, пов’язаної з формуванням 

іміджу, й актуалізує потребу її вивчення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Окремі аспекти проблеми формування професійно-педагогічного іміджу 

майбутнього вчителя деякою мірою висвітлено науковцями, які 

досліджували: психологію індивідуальності (Б. Ананьєв, В. Мерлін, Є. Рогов, 

С. Рубінштейн); особливості становлення «Я-концепції» особистості            

(Р. Бернс, А. Маслоу, К. Роджерс); специфіку сприйняття людини людиною 

та соціальної перцепції (Л. Божович, Л. Виготський, Б. Ломов); 

концептуальні засади та практичний інструментарій іміджології (П. Берд,     

Л. Браун, Ф. Джефкінс, А. Панасюк, В. Шепель); сутність професійного 

іміджу фахівця та особливості його ефективної самопрезентації (І. Альохіна, 

В. Бебік, М. Вудкок, Ф. Кузін, Д. Френсіс); формування педагогічного іміджу 

та «професійного образу Я» майбутнього педагога (І. Володарська, Н. Гузій, 

А. Морозов, С. Панчук, О. Чебикін); закономірності становлення 

педагогічної майстерності освітянських кадрів та формування професійно 

важливих якостей майбутніх менеджерів освіти (І. Зязюн, Г. Закорченна,     

Н. Кузьміна, А. Макаренко, В. Сухомлинський).  

Питання професійної компетентності сучасного вчителя все частіше 

стають предметом наукового розгляду. У свою чергу, професійно-

педагогічний імідж, що є найважливішим складником професійної 

компетентності, стає головним аспектом у багатьох сучасних дослідженнях. 

Науковці, С. Аминтаєва, М. Апраксина, Е. Бекетова, Л. Жарикова,                 

А. Калюжний, Е. Петрова, Н. Тарасенко, В. Шепель, В. Черепанова, 

розробили ключові поняття, пов’язані з терміном «імідж» та надали змогу 

виділити нову галузь педагогічної науки – педагогічну іміджологію. За 

словами В. Шепеля, іміджологія – це галузь наукового знання, що допомагає 

оволодіти реальними механізмами ефективного впливу зовнішнього вигляду 

людей один на одного. Іміджологія є системою, що поєднує теретичні та 

практичні питання, зорієнтовані на побудову іміджу педагога. В межах 

педагогічної іміджології імідж учителя кваліфікують як чинник успішності в 

професійній діяльності та як інструмент створення міжособистісних зв’язків і 

соціальних відносин. 

Мета педагогічної іміджології полягає в тому, щоб науково 

обґрунтованим дослідницьким шляхом побудувати програму впровадження і 

реалізації іміджових атрибутів учителя, а також сформулювати образ 

сучасного навчального закладу. Образ учителя повинен формуватися з 

урахуванням специфіки його діяльності й потреб вихованців, при цьому 

необхідно пам’ятати, що кожен учитель – це жива реклама освітньої 

установи, бо через його образ у вихованців складається враження про стан 

освіти взагалі. 



Мета статті – з’ясувати особливості формувального впливу професійного 

іміджу на становлення особистості сучасного вчителя.  

Виклад основного матеріалу. 

У зарубіжній фаховій літературі, присвяченій проблемам дослідження 

іміджу, термін «імідж» ужито в значенні, яке можна було б сформулювати 

так: імідж – це відображення у психіці людини у вигляді образу тих чи тих 

характеристик об’єкта чи явища, а це означає, що термін «image» 

професіонали інтерпретують як образ, який розуміють як сукупність не лише 

матеріальних видимих характеристик об’єкта, а й ідеальних невидимих його 

характеристик [5, с. 60].  
Більшість вітчизняних фахівців трактують і перекладають слово «імідж» 

як образ. Така інтерпретація цього терміна була би прийнятною, якби не той 

факт, що в українській мові слово «образ» має кілька значень: 1) зовнішній 

вигляд кого-, чого-небудь; вигляд кого-, чого-небудь, відтворений у 

свідомості, пам’яті або створений нею; подоба, копія чого-небудь; 2) 

специфічна для літератури і мистецтва конкретно-чуттєва форма 

відображення дійсності; 3) зображення якого-небудь явища через інше, 

конкретніше або яскравіше за допомогою мовного звороту, переносного 

вживання слова та ін.; 4) те, що вимальовується, постає в чиїй-небудь уяві; 5) 

зображення зовнішнього вигляду кого-, чого-небудь (про портрет, 

фотографію, скульптуру та ін.); 6) відображення в свідомості явищ 

об’єктивної дійсності; 7) обличчя [6, с. 560 – 561].  
Подібна багатозначність українського слова «образ» викликає логічне 

запитання: яке зі значень найбільш близьке до англійського «image»? 

Структура словникової статті дозволяє стверджувати, що вживання терміна 

«імідж» як синоніма терміна «образ» у значенні зовнішній вигляд можливе 

тільки у зв’язку з однією зі складових частин іміджу, детермінованою саме 

зовнішнім виглядом людини, однак тут зовсім не йдеться про інші сторони 

іміджу, зокрема психологічну, соціальну та ін. 

Професор В. Бойко пропонує розглядати імідж як цілісне утворення, до 

складу якого входять такі компоненти: система цінностей особистості, її 

внутрішня філософія; професійний, емоційний, інтелектуальний, 

комунікативний, етичний або моральний стиль поведінки; аудіовізуальна 

культура фахівця [7].  
Імідж будь-якого об’єкта – це не загальноприйнятий образ, який може 

мати звичайну оцінку (а може й не мати її), образ, який може мати 

раціональний або емоційний характер, що виник у психіці людини – у сфері 

її свідомості або підсвідомості в результаті прямого сприйняття тих чи тих 

характеристик об’єкта, або непрямого, опосередкованого на основі 

сприйняття вже оціненого кимось образу через оцінку цього образу, 

сформованого в психіці інших людей. 



Імідж – загальний механізм особистості, орієнтований на діяльність, 

становить собою фундаментальну морфему психологічної активності. Він 

містить цілеспрямований образ, покликаний здійснити певний психолого-

педагогічний вплив на людину. Якщо говорити про педагогічний імідж, то 

такий образ створюється відповідно до уявлень педагога про ідеальну манеру 

професійної діяльності, спілкування, зовнішнього вигляду й активно впливає 

на формування професійно-педагогічної культури. Він вимагає від педагога 

підбору індивідуального власного стилю роботи та оволодіння спеціальними 

технологіями самопрезентації . У створеному іміджі висвітлюються найбільш 

яскраві риси особистості вчителя, його внутрішній світ.  

Н. Морєва визначає поняття особистої привабливості як сукупного 

образу комунікабельності, рефлективності, емпатійності, адаптивності, 

впевненості й толерантності особистості фахівця. Для вчителя сучасної 

школи особиста привабливість повинна передбачати майстерну 

демонстрацію усіх особистісно-ділових умінь, якостей і навичок, необхідних 

для забезпечення високого рівня ефективності навчального процесу. Варто 

пам’ятати, що професійний образ має дві сторони: суб’єктивну, тобто 

сприйняття образу тією людиною, яка його демонструє, і об’єктивну – той 

образ , що сприймається спостерігачами. 

Отже, імідж – це своєрідна, закріплена в образах, символах і нормах, 

програма соціальної поведінки людини. Імідж людини певної професії (у 

нашому випадку – педагогічної) концентрує в собі всі найважливіші 

професійні характеристики, що презентуються через зовнішній вигляд та 

професійні якості. Імідж, або «образ» педагога як взірця для наслідування 

студентами, формується поступово, охоплюючи і внутрішні, і зовнішні якості 

людини. Імідж є своєрідним прийомом впливу на особистість, способом 

саморегулювання та самонавіювання, найважливішим елементом підготовки 

до професійної діяльності, необхідний атрибут різних досягнень. Від нього 

багато в чому залежить уся подальша діяльність людини.  

При формуванні іміджу вчителя реальні якості тісно переплітаються з 

тими, які приписує йому оточення. Імідж охоплює зовнішність, манеру 

одягатися, стиль спілкування, поведінки, мислення. Інакше кажучи, це 

мистецтво «керувати враженнями».  

Зазначимо, що імідж не формується спонтанно, а є результатом 

цілеспрямованої роботи вчителя над собою в контексті вибудови 

взаємопоєднаних компонентів: когнітивного, габітарного, комунікативного 

або вербального та кінетичного. Формування іміджу – процес, для якого 

характерні всі компоненти процесуальності, а саме цілемотивований, 

когнітивний, діяльністний та оцінно-рефлексивний компоненти. Результатом 

ефективності процесу є створений образ, або імідж.  

Цілемотивований компонент – ціль, мотив, в основі якого лежить 

бажання змінити себе.  

Використовуючи когнітивний компонент, учитель шукає знання, 

використання яких допоможе йому вдосконалювати власний, або створювати 

собі новий імідж.  



Діяльнісний компонент – використання знань у безпосередній роботі над 

собою, що сприяє прояву творчості та реалізації задуму по створенню самого 

себе.  

Оцінно-рефлексивний компонент – оцінка проведеної роботи та 

створеного педагогічного іміджу; це погляд на себе з боку та оцінка іншими 

тебе самого.  

Ці компоненти взаємозалежні і використовуються в певній 

послідовності, де цілемотивований компонент є підгрунттям до створення 

педагогом індивідуального іміджу.  

Рушієм формування професійного іміджу сучасного вчителя є мотивація. 

Різноманітні мотиви особистості виступають спонукальною силою в 

досягненні поставленої мети. Мотив і мета, на думку Б. Ломова, утворюють 

своєрідний «вектор» діяльності, визначають її напрям, а також величину 

зусиль, розвивають особистість, виконуючи її. Цей вектор виступає в ролі 

системоутворювального чинника, що організує всю систему психічних 

процесів і станів, які формуються і розкриваються в процесі іміджевої 

діяльності.  

Мотивація – це процес, у результаті якого певна діяльність набуває для 

індивіда особистого сенсу, створює стійкість його інтересів до неї і 

перетворює зовнішню задану мету його діяльності у внутрішню потребу 

особи [2, с. 305].  

Основна функція мотивації, за С. Рубінштейном – саморегуляція 

активності людини на окремих фазах діяльності, передусім до і після 

виконання дії. Серед мотивів, що сприяють підвищенню професійної 

кваліфікації сучасного вчителя, є і мотиви зміни його іміджу [2, с. 303]. 

Різниця між тими, хто досяг успіху, та тими, хто це не зміг зробити, полягає 

не в таланті, а в наполегливості, яка проявляється через мотивацію 

(А.Джексон). Внутрішня мотивація спонукає до дій, підтримує людину у 

хвилини подолання труднощів та невдач, це мрія – самореалізація, ідеї – 

творчість, самоствердження – впевненість, потрібність – особисте зростання, 

потреба у спілкуванні [3, с. 78].  

Якщо ти не можеш підтримати себе, то не потрібно чекати позитивного 

результату від інших, – говорить народна мудрість. Отже, слід самому 

створювати мотив. Самомотивація – утворено від слів «сам» і «мотивація» та 

визначає стан людини, який стимулює її до успішних педагогічних дій.  

За А. Маслоу існують два типи мотивації [3, с. 24]:  

1) психологічний – імідж, орієнтований на самовідчуття і самооцінку, в 

основі його лежить особиста інтуїція;  

2) прагматичний – імідж, орієнтований на сприйняття – для більш 

ефективного соціального впливу і досягнення зовнішньої мети, в його основі 

лежать знання і досвід.  

Стосовно мотивації створення іміджу класифікація будується на основі  

  людських потреб [за Дж. Роттером]:  

 визнання (потреба відчувати себе компетентним);  

 захисту (захист та допомога у здійсненні мети);  



 домінування (потреба вплинути на інших людей);  

 незалежності (прийняття незалежних рішень);  

 любові і прив’язаності (потреба, щоб вас розуміли і любили);  

 фізичного комфорту (потреба в хорошому здоров’ї та безпеці).  

Формування професійного іміджу є системою соціального формування 

поведінки засобом ментальних стереотипів і символів. На думку Н. Гузій, 

системоутворювальним чинником, а також однією із закономірностей  

формування педагогічного іміджу можна вважати естетичні якості 

особистості вчителя. Естетичний потенціал педагогічної культури дозволяє 

вчителеві позбавитися унітарності у розв’язанні професійних задач, 

допомагає розв’язати їх за законами краси та досконалості. Естетична 

культура гармонізує педагогічний інтелект, емоційно-почуттєву, вольову і 

потребнісно-мотиваційну сферу професійної самосвідомості вчителя. 

Естетична розвиненість учителя стимулює роботу педагогічної уяви та 

фантазії, збагачує образність та асоціативність професійного мислення, 

витончується культура почуттів, емоційної виразності професійної поведінки 

та зовнішнього вигляду, виховується наполегливість, терпіння та вміння 

керувати собою [2, с. 86].  

Особливий інтерес для усвідомлення системоутворювальної ролі 

естетичного компонента в професійній культурі вчителя становить ідея 

єдності краси, добра, істини, що зумовлює невичерпні евристичні, пошукові 

форми педагогічної творчості. Відчуття та розуміння вчителем краси 

підвищує здатність до співробітництва, до духовної й інтелектуальної 

насиченості педагогічної діяльності.  

Імідж може формуватися на основі даних зовнішності людини та її 

психологічних характеристик як за першим уявленням, так і в процесі 

взаємодії. Його формування є досягненням впливу зовнішніх якостей і 

виразності внутрішнього образу педагога на особистість. Змальовування, 

створення та розігрування образу назовні – все це передбачає володіння 

прийомами матеріалізації іміджу, знаходженню нової форми образу, 

контуру, силуету, конфігурацій, що потребує «прописування зовнішніх 

фарб», безпосереднього ситуативного «обігравання» внутрішніх якостей 

через володіння технікою мінісцени [1, с. 73].  

Формування нового іміджу можна розглядати і як вияв зони 

найближчого розвитку, «визначення образу на зростання». Весь процес 

формування нового  іміджу можна розподілити на чотири етапи: імідж-

аналіз, імідж-креатив,  імідж-дизайн та імідж-промоушн  [1, с.127].  

Спочатку проводиться аналіз зовнішності та якостей людини, її 

потенціалу, можливостей, а згодом знаходиться ідея перевтілення. Після 

цього будується нова картинка, яка через певний час буде представлена 

суспільству.  

Іміджеформувальна діяльність сучасного вчителя повинна виконуватися 

в зоні найближчого розвитку – це може бути образ, який можна досягнути 

при деяких  злиттях з боку вчителя та допомозі ззовні.  



Спроби створити собі імідж – це спосіб самовиховання, розуміння своїх 

можливостей. Роботу з формування іміджу можна уявити у вигляді наступної 

моделі: визначення вимог групи сильних і слабких сторін особистості, 

формування образу (підсилення позитивних моментів), переведення 

потрібних характеристик особи у вербальну, візуальну та процесуальну 

форму [3, с. 59]. 

Формується індивідуальний імідж у процесі соціальних комунікацій, де 

в закодованому вигляді відбито основні психологічні процеси (рівень 

тривожності, рефлекторності, копіювання, емоції), шифр існує у вигляді 

символів на рівні зовнішніх проявів.  

Комунікативні здібності вчителя полягають у вмінні знайти 

індивідуальний підхід до кожного учня, проявляти тактовність,  

встановлювати взаємини, побудовані на довірі, повазі, взаєморозумінні. Під 

час презентації свого професійного образу в педагогічному спілкуванні перед 

учителем постає низка завдань вербальної комунікації, що включають прояв 

лекторської майстерності (встановлення контакту з аудиторією, логічність, 

інформативність, доступність викладу інформації), навчання основам 

мистецтва й культури мовлення (планування виступів, їх змістовність, 

аргументованість, доречність, рівень словникового запасу), дотримання 

принципів суб’єкт-суб’єктних відносин (безоціночне ставлення до 

співрозмовника і повне прийняття його особистості, використання технік 

активного слухання, використання «Я-висловлювань», рефлексія).  

До засобів невербального впливу на суб’єктів спілкування належать: 1) 

паралінгвістичні – тембр, висота, гучність голосу; 2) естралінгвальні – 

зітхання, паузи, сміх, кашель; 3) візуальні (точка спрямування погляду, його 

тривалість, міміка); 4) кінетика – хода, рухи ніг, рук, тулуба. Формуючий 

вплив учителя передбачає професійне управління власною комунікативною 

діяльністю, що потребує низки комунікативних умінь – спілкуватися в 

присутності сторонніх, цілеспрямовано організовувати процесс комунікації і 

керувати ним, за допомогою системи спілкування організовувати з учнями 

навчальну, виховну й творчу діяльність [8].  

Рівень ефективності індивідуального іміджу сучасного вчителя впливає 

на успішність його діяльності і несе в собі відбиток змісту особистості 

вчителя. Успішність особистісного іміджу будуть оцінювати різні групи 

людей, які висловлюють суперечливі вимоги, тому імідж повинен бути 

гнучким, самостійним, толерантним; він повинен будуватися індивідуально 

з огляду на конкретні характеристики, вік учнів чи студентів та соціальну 

ситуацію. Будується він здебільшого під впливом учителя, залежить від 

стилю керівництва, культури вчителя та його системи поглядів. 

Етапи формування професійного іміджу представимо такою схемою:  

1 етап: сприйняття образу, на основі якого буде будуватися цілісний 

імідж;  

2 етап: аналіз інформації та уявна корекція сприйнятого образу 

відповідно до ідеального образу та індивідуальних особистостей того, 

хто сприймає;  



3 етап: використання (примірювання, програвання) окремих елементів 

бажаного іміджу: стилю спілкування, техніки володіння жестами, одяг 

тощо; 4 етап: «уживання, входження» в образ;  

5 етап: привласнення та індивідуалізація обраного (бажаного) образу. 

Зазначимо, що чимало науковців, які досліджували проблеми 

формування професійного іміджу вчителя та лінії їхньої педагогічної 

поведінки зазначають, що на першому етапі важливе значення має реальний 

образ учителя, що виступає в подальшому зразком для наслідування учнями. 

Якщо ж такого образу немає в реальному житті учнів, вони створюють його 

на основі ідеальних уявлень, інформації, отриманої з літературних джерел чи 

інших засобів інформації. 

На етапі аналізу відбувається зіставлення власних та бажаних якостей, 

приймається рішення про можливість та доцільність їх використання, 

здійснюється корекція відповідно до типу власного темпераменту, 

особливостей розвитку фізичної та інтелектуальної сфери, фінансових 

можливостей тощо.  

Для третього етапу характерним є робота з окремими компонентами 

бажаного іміджу.  

Найвідповідальнішим є четвертий етап – уживання, входження в образ, 

який ефективно відбувається в процесі педагогічної практики, коли учні 

самою формою організації навчальної діяльності поставлені в умови 

необхідності рольового використання педагогічного іміджу.  

Наступний (п’ятий) етап є пролонгованим у часі і таким, що 

віддзеркалює всі внутрішні зміни, що відбуваються в інтелектуальному та 

моральному розвитку особистості.  

Зрозуміло, що в основі іміджу лежить реалізація особистістю своїх 

потенційних можливостей, тобто реалізація «Я-концепції».  

Американський учений К. Роджерс стверджує, що до ефективної 

взаємодії готовий лише учитель із позитивною Я-концепцією, якому 

властиве почуття власної значущості, гнучкість мислення, впевненість у 

здатності займатися педагогічною діяльністю, переконаність в імпонуванні 

всім людям, зокрема учням. Такий учитель готовий до подолання 

професійних і життєвих труднощів, відчуває соціальну значущість власної 

професії, а свої здібності, прагнення до емпатійності, сезитивність, емоційну 

рівновагу, життєрадісність і впевненість у собі застосовує під час навчально-

виховного процесу. Така людина зазвичай стійка до професійних 

деформацій, емоційного, інтелектуального, фізичного виснаження, 

професійного вигорання, викликає повагу й прагнення до наслідування серед 

учнів. 

Імідж не може бути самоціллю, як і не може повноцінно функціювати 

замкнено в межах особистості. 

Імідж повинен знайти власне існування, стати окремою цінністю і 

використовуватися не лише при слушній нагоді, а бути основою 

професійного розвитку вчителя. Імідж не малюнок, не калька, не розроблене 



в найдрібніших деталях точне зображення, а певна система складників, що 

стає підґрунтям для формування враження про фахівця. 

Кожен із нас створює певний образ – імідж – уявлення про людину, що 

складається на основі її зовнішнього вигляду, звичок, манери говорити, 

менталітету, вчинків та ін. [4, с. 46]. 

Висновки. Імідж педагога є проекцією його особистості і 

характеризується наявністю власного стилю та сумою індивідуальних 

характеристик, що роблять його неповторним. Особистість має свої позиції, 

своє яскраво виражене ставлення до життя, світобачення, до якого вона 

прийшла на основі великої свідомої роботи.  

На нашу думку, позитивний імідж, в першу чергу, залежить від 

внутрішньої сутності людини: системи цінностей, переконань, позицій, що 

виявляються й у зовнішньому вигляді. Такій особистості притаманні власна 

гідність, самоповага, відповідальність за себе і майбутнє, висока професійна 

самооцінка, потреба в самореалізації, гнучкість у пошуку творчих 

альтернатив у процесі навчання.  

Перспективи подальших досліджень. 

Професійний імідж – складне психолого-педагогічне явище, а тому в 

перспективі вимагає докладних досліджень, як особистісний феномен, і як 

явище створення колективного образу. Перспективи дослідження іміджу 

вбачаємо у поглибленому вивченні конкретних сфер іміджеутворювальної 

діяльності в контексті практики, яка тісно пов’язана з формуванням найбільш 

соціально запитуваних типів іміджу та виробленням науково-практичних 

рекомендацій для конкретного типу іміджу. 
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