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Abstract. The article presents a retrospective analysis of the development of 

professional image of the individual, attempts have been made to study the typology 

and components of the teacher's image, as well as characterized versatile vectors of 

the formation of a positive image of the future teacher of a higher institution. 

The need for people to form a positive attitude to themselves appeared in 

antiquity. Most of the components of an attractive similarity (what will later be called 

the image) were formulated, having a practical necessity and reasonableness 

underneath. For example, during the conclusion of transactions, the conduct of the 

negotiations considered the human and business qualities of the partner as 

communicative, self-confidence, responsibility. It has been noticed that people who 

have the skills of self-presentation, possess themselves, have their own sense of tact 

and subordination, cause more trust. Formation of these qualities is natural, but it 

was purposeful, and therefore it was expedient to carry out a retrospective analysis 

of the appearance of the concept of «image». 

Instead, creating an image of an object is not a current invention. An analysis 

of the works of philosophers, psychologists, political scientists, and scientists made it 

possible to conclude that the definition of «image» has a long history of existence, 

development and is a significant concept. The plans of our further research - 

determination of factors, stages and functions of forming a positive image of future 

teachers of higher education institutions 

Key words: positive image of the high school teacher, typology of the image, 

components of the image. 

 

Постановка проблеми. Політичні та соціально-економічні процеси в 

Україні вимагають і певних зрушень у системі вищої освіти. Україна прагне 

бути європейською державою, тому модернізація вищої освіти має відбуватися 

в межах Болонського процесу, метою якого є прагнення навчальних закладів до 

створення європейського освітнього простору. Це передбачає підвищення рівня 

готовності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, 



Theory and methods of educational management № 2 (20), 2017 

розширення мобільності громадян та формування конкурентоспроможності 

вищої школи у європейському вимірі. 

Нормативною основою розвитку вищої освіти є закон України «Про вищу 

освіту», який був прийнятий 01 липня 2014 року №1556-VII. Закон 

спрямований на сприяння процесам демократизації взаємовідносин на всіх 

рівнях функціонування галузі, визначає повноваження та права всіх суб’єктів 

вищої освіти, принципи автономії вищих навчальних закладів, регулює 

відносини у сфері навчання, виховання, професійної підготовки громадян 

України, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб 

суспільства й держави у кваліфікованих фахівцях. 

Натомість, життєвою незаперечною аксіомою є переконання щодо впливу 

особистості викладача з високим позитивним іміджем на якість формування 

знань, умінь , навичок та життєвого кредо майбутніх викладачів закладів вищої 

освіти. 

Представником професорсько-викладацького складу у вищій школі має 

бути особистість, яка в свою чергу формує особистість. Головним об’єктом 

професійної діяльності викладача є студентська молодь. Між суб’єктом і 

об’єктом взаємодії немає посередника, тому великого значення набуває набір 

особистісних властивостей викладачів, які є основою іміджестворюючих 

характеристик особистості. Особливо велике значення мають особистісні 

характеристики майбутнього викладача тому, що життєві цінності та смисли не 

можуть передаватися студентові краще ніж знання, уміння , професійно 

принагідні навички та педагогічний досвід висококваліфікованого педагога. 

Майбутній викладач закладу вищої освіти, особливо у процесі 

магістерської підготовки постійно поглиблює свої знання, приділяє все більше 

уваги питанням самоосвіти, самодіяльності, самовдосконалення, 

самовизначення та формуванню професійного позитивного іміджу. Прагнення 

мабутнього фахівця створити себе через свою професію через побудову 

життєвої стратегії і планування професійної діяльності – це вірний шлях до 

успіху. 
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Розв’язати складні завдання щодо формування майбутньої професійної 

еліти України може лише нове покоління педагогів-професіоналів, покликаних 

розвивати професійні здібності, виявляти таланти та формувати особистість 

кожного студента як майбутнього фахівця з високою громадянською зрілістю 

та властивим йому позитивним іміджем. 

Результати теоретичного дослідження полягають у тому , що проблема 

формування іміджу знайшла відображення в багатьох роботах сучасних 

науковців, зокрема, М. Апраксіна, В. Беніна, О. Бекетова, Л. Волович, О. 

Газмана, Н. Гузій, В. Горчакова, П. Гуревича, Л. Жарикова, О. Калюжного, Ф. 

Кузіна, Н. Кузьміної, Г. Почепцова, Г. Сагач, В. Сластьоніна, Л. Соколової, В. 

Шепеля, В. Черепанової, І. Щуркової та інших. Проте, незважаючи на значну 

увагу вчених у галузі педагогіки до означеної проблеми, все ж окремі її 

кардинальні питання залишаються нерозв’язаними.  

Мета статті – здійснити ретроспективний аналіз проблеми формування 

позитивного професійного іміджу педагога вищої школи та обґрунтувати його 

типологію та складові.  

Виклад основного матеріалу. Визначальною для формування 

професійного іміджу майбутнього викладача закладу вищої освіти є гуманна 

педагогічна позиція, яка співзвучна з творчим ставленням до професійної 

діяльності. У іміджі педагога вищої школи поєднується ставлення до колег-

викладачів, студентів, батьків, ступінь емоційного контакту, громадянська 

позиція, що, врешті-решт формує позитивний імідж навчального закладу і 

освіти в цілому. 

У створенні позитивного іміджу викладача навчального закладу потрібно 

враховувати соціально-економічну, техніко-технологічну та організаційну та 

професійну сфери діяльності вищої школи. Водночас слід пам’ятати, що 

особистий імідж не призначають, а працюють над ним. А це – постійний 

самоменеджмент, робота над своїм внутрішнім і зовнішнім «Я», що відповідає 

віковим та об’єктивно-суб’єктивним позиціям у житті та професійній 

діяльності. 
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Поняття «імідж» у всі часи тлумачилось по-різному. Імідж, являючи 

собою своєрідну, закріплену в образах, символах і нормах, програму соціальної 

поведінки людей та їхніх об'єднань, виник разом з найпершими феноменами 

групової поведінки. Імідж педагога в історії вимальовувався поступово і в його 

становленні нами були виділені умовні етапи. 

Початковий етап починається з розквітом Давньогрецької держави, в 

якій були здійснені перші спроби окреслити вимоги до педагога. У цей період 

педагог стояв поруч з філософом-любомудром, оратором-златоустом, 

божественним поетом, пророком-віщуном, царем. Він був провісником правди, 

служив істині, добру, красі, вмів сам і вчив інших тлумачити «мертвий» текст, 

блискуче володів ораторським та евристичним мистецтвом, міг захистити 

істину, враховуючи зауваження інших, ясно і чітко пояснити свою точку зору, 

володів «сократівським» методом ведення бесіди, діалоговою культурою, 

вмінням організувати маси; був творчою людиною, вмів перевтілюватися. Його 

сучасники вважали , що педагогові необхідно володіти інтелектом, дотепністю, 

думками філософа, словами мало не поета, пам'яттю законодавця, голосом 

трагіка, грою, як у кращих акторів [4].  

Оратори Давньої Греції та Риму уособлювали в собі образ 

добропорядного громадянина, який мав силу волі та розуму, викликав довіру. 

Його найважливішими моральними якостями були: чесність, скромність, 

доброзичливість, передбачливість. 

В очах вихованців педагог-златоуст набув особистої магічної сили, 

божественної краси й значущості. Він володів різними видами і жанрами 

красномовства. Великий Платон писав у своїх «Діалогах», що дитина 

народжується двічі: перший раз фізично, другий – духовно, і біля духовної 

колиски дитини часто стоїть духовний наставник – учитель. Він прищеплює 

душі дитини високі моральні цінності, якості, зокрема благородні почуття віри, 

надії, любові, глибокої поваги до своєї країни, тому він є в очах дитини 

«другим батьком» [7].  
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Другий етап – характерний для середньовіччя, де представлений образ 

педагога в контексті розуміння його церквою: Ярослав Мудрий, Іоанн Златоуст. 

Православна традиція вбачала в образі педагога людину, що володіла 

«християнськими чеснотами», «мудрістю розуму» та моральністю – «мудрістю 

серця». Ярослав Мудрий наставляв учителів: вчити й любити всіх дітей 

однаково, бути благочестивим, розсудливим, смиренним, мудрим та лагідним, 

не заздрісним, не п'яницею, не хабарником, прихильником благочестя, і в 

усьому взірцем добрих справ. 

Третій етап – підкреслює формування вимог до особистості педагога в 

період епохи Відродження. Я. Коменський у «Материнській школі» відзначив, 

що за мудрим і рятівним рішенням здавна було встановлено, щоб у кожній 

державі освіта юнацтва, поряд з правом покарання, доручалась мужам мудрим, 

благочестивим і поважним. Від педагога вимагалося бути освіченим і завжди 

прагнути до розширення своїх знань і досвіду[5]. 

Четвертий етап – допомагає усвідомити конкретизацію вимог до 

педагога в епоху Просвітництва. Й. Песталоцці вважав, що вчителем має бути 

не просто освічена людина, підготована до того, щоб передавати нащадкам свої 

знання. Він має, насамперед, щиро любити дітей, будувати навчання і 

виховання на основі знань про фізичні і психічні особливості вихованців, 

незмінно виявляти у своїй діяльності педагогічний такт [5].  

У XVII - XVIII столітті випускник Києво-Могилянської академії, мав 

володіти кількома мовами, трьома стилями мовлення. Найвидатнішим 

оратором вважався той, хто визначався у всіх цих стилях, застосовував їх 

відповідно до справи. 

Вітчизняний педагог Г. Сковорода був взірцем гармонії, мудрості і 

таланту педагога. Він створив етичний ідеал вільної, незалежної людини, 

наставника молоді, з високою гідністю, який володіє скарбами «спокою 

нерушеного», «здоров’я міцного», «серцем незламним», «зрівноваженим 

духом», «мудрою розсудливістю», «веселістю ясною», закликав не марнувати 

час, а «з радістю творити добро» [3].  
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П’ятий етап – характерний тим, що визначення вимог до педагога в 

період розвитку капіталістичних відносин сприяло остаточній сформованості 

класичної педагогіки. За нової історичної доби в науці утвердилася ідея про 

невичерпні можливості людини, неповторність особистості. Представник 

даного періоду, англійський фабрикант Роберт Оуен ретельно добирав 

педагогів для Нью-Ленаркського «Нового інституту формування характеру». 

Природна доброта у них повинна була поєднуватися з привітністю та розумом, 

правдивістю, умінням розуміти вихованців та впливати на них не методом 

покарань, а любов'ю та заохоченням, через організацію спільної, цікавої 

діяльності. 

На думку німецького педагога Адольфа Дістервега, хороший педагог 

повинен досконало володіти своїм предметом, любити свою професію і дітей. 

Справжній вчитель має твердо і неухильно втілювати в життя свої педагогічні 

принципи та не відступати від них [3].  

К. Ушинський справедливо вважав, що справа вчителя скромна ззовні – є 

однією з великих справ в історії людства. Виховання «...має просвітити 

свідомість людини, щоб перед її очима лежав ясний шлях добра». 

Шостий етап – включає розвиток наукових ідей про вимоги до 

особистості педагога в період побудови соціалізму. Це період створення 

новітніх концепцій, де за основу береться особистість дитини, бо вона є 

«унікальним світом», який педагог повинен зрозуміти, прийняти і знайти з ним 

шляхи взаємодії. Видатний український педагог А. Макаренко, серед вимог до 

професійних якостей педагога, визначив можливість і уважне ставлення до 

особистості. Він застерігав, що учні вибирають вчителя і більш за все цінують 

його за майстерність, кваліфікацію, золоті руки, глибоке знання предмету та 

ясний розум . Основними професійними якостями педагога є: працьовитість, 

цілеспрямованість, воля, мужність та самовідданість. А. Макаренко також 

вважав, що педагог не може нехтувати естетикою свого зовнішнього вигляду .  

Особливо образ ідеального педагога вимальовується в творах 

В. Сухомлинського, який узагальнив всі вимоги до цілісної моделі особистості 
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та сформував сто порад вчителю школи. Ним було розроблено поняття 

«хороший вчитель», як людина, яка любить дітей та відчуває радість від 

спілкування з ними, вміє дружити та вірить, що кожна дитина може стати 

хорошою людиною, приймає близько до серця дитячі радощі, біди, знає душу 

дитини. Особливу увагу він звертав на внутрішню культуру та етику поведінки 

і спілкування вчителя. 

Сучасний етап – це період розвитку спеціальних досліджень та наукових 

підходів до формування образу педагога. Професійний метод вивчення 

особистості та діяльності педагога вищої школи розкрили такі українські 

педагоги, як Ф. Гоноболін, І. Зязюн , Н. Кузьміна, О. Мороз, Д. Ніколенко, 

В. Сластьонін та інші. Важливим напрямком у дослідженні професіонального 

кредо педагога є його професіограма [9].  

Професіограма педагога – це його первісна якісно-описова модель. За 

останні роки було створено ряд професіограм педагогів різних спеціальностей, 

але найбільш повне узагальнення необхідних педагогові професійних якостей 

здійснено в роботах І. Зязюна та О. Мороза, які змогли розкрити і методику 

формування позитивного професійного іміджу у майбутніх фахівців. 

Поняття «імідж» виникло на Заході в 50-х роках і спочатку 

використовувалося в рекламній практиці. Далі, в 60-х роках, цей термін знов 

виникає у сфері підприємництва як основний засіб психологічного впливу на 

споживача. Пізніше поняття іміджу стало основним елементом теорії і 

практики паблік рілейшнз, міцно увійшло до політичного і суспільного життя. 

Фактори формування іміджу різноманітні. Логіка його формування складна і 

ще далеко не вивчена. При формуванні іміджу потрібно зважати на такі його 

складові: моральні цінності, рекламна сфера, пакувальний матеріал, 

місцезнаходження та обстановка офісу, стиль одягу персоналу, назва фірми, 

бланки фірми, візитки та ін. Питанням розробки і формування іміджу 

організації займаються спеціальні відділи. Але основна інвестиція в загальний 

імідж організації – люди. Стосовно людини термін «імідж» інтермінує 
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візуальну привабливість особи, самопрезентацію, конструювання людиною 

свого образу для інших. 

Американський дослідник іміджу Ліліан Браун вважає, що професійний 

навик сам по собі не забезпечить роботи або підвищення по службі. Для цього 

потрібно викликати прихильність до себе людей, з якими працюєш, тобто 

необхідно створити позитивний імідж.  

Сучасний етап дослідження вимог до особистості педагога можна 

назвати іміджевим, або технологічним. Іміджевий етап – це період створення 

нових іміджевих технологій, які розкривають сучасні підходи до побудови 

іміджу та їх вплив на особистість. Це період становлення педагогічної 

іміджології, як нової інтегрованої галузі педагогічного знання. Він починається 

ще в 60-ті роки XX сторіччя і продовжується в сучасну історичну добу. В 

умовах сьогодення перед нашим суспільством постала важлива проблема 

відтворення повноцінного людського потенціалу, що має покладатися на 

розумних, талановитих, морально досконалих педагогів, здатних творчо 

змінювати освітній простір. Значну роль у цьому процесі відіграє педагогічний 

імідж викладачів закладів вищої освіти як працюючих так і майбутніх фахівців. 

В науковій літературі існують різноманітні тлумачення поняття «імідж». 

Імідж в перекладі з англійської «image» (від латинського «imago») 

означає «образ», «статуя» (ідол), «подоба», «метафора», «вікона». В 

розмовному мовленні найбільш уживаним є значення слова «image» – «образ». 

У психологічному тлумаченні термін «image» – це «образ», що розглядається як 

сукупність не лише «матеріальних» («видимих») характеристик об’єкта, але й 

«ідеальних» («невидимих») його характеристик [1].  

Існують різноманітні типології іміджу. На думку С. Якушевої, імідж 

педагога – це інтегративна якість особистості, синтез інтелектуальної, 

габітарної, кінетичної, мовної, середовищної та артистичної культури 

особистості (рис.1).  
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Рис. 1. Складові іміджу педагога за С. Якушевою 

 

Отже, складовими іміджу педагога є:  

 інтелектуальна культура – це гнучкість мислення, рефлексія і 

самосвідомість, пов'язана з розвитком творчого початку і ростом професійної 

майстерності особистості педагога;  

 габітарна (лат. habitus - зовнішність) культура – це культура 

особистості, що включає в себе індивідуальність, яка визначає колірну гаму, 

фізичні та психофізіологічні особливості; стиль (романтичний, спортивний, 

драматичний), що встановлює індивідуальну креативну характеристику 

відповідно до вимоги професії; моду, яка відображатиме тенденції розвитку та 

допомагає педагогу бути сучасним і визнаним в середовищі колег та учнів.  

 кінетична (грец. kinesis - рух) культура, обумовлена мімікою і 

пантомімікою (жести, вираз очей, поза, рух тіла, хода і постава);  

 мовна культура – особистісна культура, яка розвивається на основі 

принципу об'єктивно існуючих зв’язків між мовою і пізнавальними процесами, 

що припускає відчуття стилю, розвинений смак і ерудицію;  

 культура середовища – матеріальна і соціальна (оточення та 

аксесуари);  

ІМІДЖ ПЕДАГОГА: 
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 артистична культура – інтегрована якість особистості, що 

здійснює єдність загальної культури та артистизму, аксіологічного та естетико-

етичного начала в різноманітних видах професійної діяльності та спілкування.  

О. Горбушина відмічає наступні типології іміджу: особистісний, 

зовнішній, вербальний, кінетичний, середовищний, професійний [2].  

Особистісний імідж, або імідж особистості – це уявлення або думка 

про людину як про особистість і про його особистісні якості. Особистісний 

імідж розглядається як поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників, що 

спричинюють його складники (самоімідж, бажаний і необхідний іміджі). 

Зовнішній або габітарний імідж – це зовнішні характеристики особи.  

Вербальний імідж – інформація про інтелект людини, котра формується 

на підставі того, як і що вона говорить. Кожній діловій людині корисно і 

необхідно володіти техніками і засобами вербального спілкування, в якому 

лексичний набір і тезаурус (лінгвістичний словник) складають головні 

елементи [7]. 

Кінетичний, або невербальний імідж – думка про людину, що виникає на 

основі характеру типових рухів людини: постави, погляду, контакту очей, 

міміки, жестів, рухів окремих частин тіла під час взаємодії. Кінетичне мовлення 

виявляє підсвідомі установки людини і не контролюється свідомістю, але це 

мовлення має суттєве значення у формуванні думки про людину, про її 

справжнє ставлення до того, що вона говорить і як ставиться до партнера по 

взаємодії [2].  

Середовищний імідж характеризує середовище перебування людини: її 

оселя, офіс, автомобіль, місця проведення дозвілля, відпустки і таке ін.  

Професійний імідж – це уявлення про людину як про спеціаліста чи 

професіонала. Зокрема, педагогічний імідж – це імідж педагогічних 

працівників (вчителя, вихователя, викладача, працівника органів освіти). 

На нашу думку, педагогічний імідж тісно пов’язаний з особистісним 

іміджем, оскільки імідж не лише образ людини, а набір, комплекс певних 

особистісних якостей, які більшість із нас асоціює з індивідуальністю людини, 



Theory and methods of educational management № 2 (20), 2017 

якій ми довіряємо важливе завдання державного значення –виховання 

підростаючого покоління. 

Розглянемо поняття особистісного іміджу, яке в науковій літературі 

позначається також термінами «особистий імідж» або «імідж особистості». 

Особистий імідж є важливою складовою кар'єри. Існує декілька причин, 

які вказують на це: люди вірять у те, що бачать; зайняті люди зазвичай 

формують думку про людину на основі першого враження; імідж впливає на 

тих, хто приймає рішення в питаннях професійного зростання; люди діють, 

усвідомлено чи ні, як представники своєї професії чи організації; гарний і 

впевнений вигляд важливий для самої людини. 

З точки зору англійської дослідниці Е. Семпсон, особистий імідж включає 

самоімідж – погляд на особистість з боку свого «Я», бажаний імідж – погляд 

на неї з боку оточення, а також необхідний імідж – той, якого вимагає від 

людини той чи інший статус [9]. Самоімідж – це візуальна привабливість 

особистості. Не всі люди від природи мають ідеальні зовнішні дані. Але, як 

правило, більшість набуває такої привабливості за рахунок свого високого 

професіоналізму, високої загальної культури, управління поведінкою, вміння 

самовдосконалюватись, стежити за собою.   

Бажаний імідж – це імідж, який створюється для сприйняття нас 

оточуючими так, як би нам того хотілося. Бажаний імідж – це більш чи менш 

адекватний для реальної людини образ особистості, який складається в її 

ділових партнерів на свідомому і підсвідомому рівнях. Будується він на основі: 

зовнішнього вигляду ділової людини, її манер (уміння триматись, спілкуватись, 

використовуючи мовні і невербальні сигнали), зовнішньої і внутрішньої 

культури, уміння себе подати (з підкресленням позитивних та приховуванням 

негативних рис). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

потреба людей формувати позитивне ставлення до себе з’явилась ще в давнину. 

Більшість складників привабливої подоби (того, що в подальшому назвуть 

іміджем) формулювались, маючи під собою практичну необхідність і 
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обґрунтованість. Наприклад, підчас укладання угод, веденні перемовин 

враховувались такі людські і ділові якості партнера як комунікабельність, 

упевненість у собі, відповідальність. Було помічено, що більшу довіру 

викликають люди, котрі мають навички самопрезентації, володіють собою, їм 

притаманне почуття такту і субординації. Формування цих якостей, природне, 

але воно було цілеспрямованим, тому і доцільно було здійснити 

ретроспективний аналіз появу поняття «імідж».  

Проаналізувавши ретроспективні аспекти формування позитивного 

іміджу викладача закладу вищої освіти, ми переконались, що проблема його 

розвитку є також проблемою сучасної теорії і практики в педагогіці і все 

частіше стає предметом наукового дослідження. 

Натомість, створення певного іміджу того чи іншого об’єкта – не 

сьогоднішній винахід. Аналіз праць філософів, психологів, політологів, 

науковців дозволив дійти висновку про те, що дефініція «імідж» має давню 

історію існування, розвитку та є багатозначним поняттям. У планах наших 

подальших досліджень – визначення чинників, етапів та функцій формування 

позитивного іміджу майбутніх викладачів закладів вищої освіти.  
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