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Анотація 

У статті розкрито результати використання методики „Оцініть свій імідж” 

Дж. Ягера, яка допомогла визначити ступінь відповідності іміджу конкретного 

викладача з тією оцінкою, яку він сам дає власному професійному іміджу, своїй 

особистості. Розглянуто систему роботи щодо формування професійного іміджу в 

межах постійно діючого семінару „Імідж сучасного педагога”. Охарактеризовано 

найбільш ефективні форми роботи з педагогами щодо підвищення рівня їх 

професійного іміджу.  

 

Annotation 

The article presents the results of using the methods of “Evaluate your Image” by 

J. Jager, which help to determine the degree of correspondence of image of the definite 

lecturer with that evaluation that he himself give his own professional image, his own 

personality. It is analyzed the system of work concerning the formation of the professional 

image within the constantly operating seminar “Image of Modern Pedagogue”. The most 

effective forms of work with pedagogues as to enhancing their professional image are 

characterized. 
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Вступ 

 

Формування іміджу викладача, ураховуючи специфіку його діяльності, є одним зі 

шляхів гуманізації освіти та підвищення ефективності педагогічної праці. Доцільно 

взяти до уваги думку теоретика сучасної іміджології В.Шепеля, який потрактував 

поняття „імідж” як індивідуальний вигляд чи ореол, створюваний засобами масової 

інформації, соціальною групою чи власними зусиллями особистості для залучення до 

себе уваги, акцентуючи її на візуальній привабливості особистості [7]. Педагогічна 

інтерпретація поняття „імідж” реалізується в розумінні усвідомленого уявлення 

сутності певної педагогічної якості, яку педагог хоче презентувати як основу своєї 

професійної індивідуальності [6]. 

Професійний імідж педагога розуміємо як цілеспрямовано сформований образ, 

який повністю відповідає специфіці майбутньої професії, уявлення про фахівця, що 

складається в результаті розвитку професіоналізму студентів, спираючись при цьому на 

отриману спеціальну професійно-педагогічну підготовку у вищому навчальному 

закладі та на власний практичний досвід, залежить від особистісних і професійних 
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якостей, усвідомлено створюваний із метою досягнення професіоналізму, педагогічної 

майстерності, успіху та кар’єрного зростання. 

Аналіз категорії „імідж” у філософській та історико-педагогічній науковій 

літературі показав, що імідж як одна з форм відображення у свідомості людини 

предметного світу, соціальної дійсності та опис зовнішніх характеристик існував на 

всіх стадіях розвитку суспільства. Дослідження показало, що разом з вимогами до 

діяльності педагога, його особистості історично змінювалися й вимоги до його 

зовнішнього вигляду, а відповідно еволюційно видозмінювався імідж педагога: від 

харизматичного образу (жерці, священики, монахи), образу „раба” до сучасного 

реального образу педагога, який гармонійно поєднує у своєму іміджі візуальні, 

поведінкові характеристики, особистісні та професійні риси.  

Проте наука про імідж з’явилася лише в 60-их роках XX ст., коли визначальними 

чинниками прогресу стали інформаційні та телекомунікаційні технології, які створили 

матеріальні умови ефективного управління індивідуальною, колективною та масовою 

свідомістю. 

„Імідж” має свою історію виникнення, він постає як певний елемент культури 

суспільства, невід’ємна складова, що характеризує особистість педагога, відображає 

суспільні уявлення про взаємодію людей та вплив на їх життя. Ураховуючи результати 

досліджень [4; 5], виділимо основні складові іміджу, які сформувалися протягом 

історичного розвитку педагогічної науки: педагогічна майстерність; відповідність 

необхідному образу; рівень професійної підготовки; педагогічна культура; професійна 

спрямованість; візуальна привабливість; вербальна та невербальна поведінка; манери й 

етикет; авторитет педагога; позиція суспільства та держави тощо. 

Зазначимо, що поняття іміджу з кожним роком набуває все більшого 

розповсюдження та використання в нових галузях знань та сферах діяльності. Стрімкі 

цивілізаційні зміни, які невпинно відбуваються в нашому суспільстві, знаходять своє 

активне відображення і в освіті, зокрема в професійній діяльності педагогічних 

працівників. Тому проблема формування особистості педагога, його професійного 

іміджу є актуальною для педагогічної науки. 

 

1. Аналіз основних досліджень і публікацій 

 

Широке відображення в науці знайшли дослідження іміджу у філософії 

(Т. Бистрова, Н. Григор'єва, Є. Калюжна, В. Королько, Є. Кужевська, У. Некрасова, 

О. Скалацька, І. Черемушникова та ін.), політології (В. Бебик, С. Голдмен, С. Денисюк, 

О. Дузь, В. Кривошеїн та ін.), культурології (Д. Берестовська, Ж. Безвершук, 

Т. Гриценко, С. Гриценко, М. Закович, А. Кондратюк та ін.), соціології (Є. Біленький, 

Є. Брянцева, О. Попова, М. Козловець, І. Ніколаєску та ін.), психології (І. Альохіна, 

М. Апраксіна, Т. Афанасьєва, О. Ковальова, А. Колюжний, А. Кононенко, 

О. Перелигіна, Т. Скрипаченко, О. Чебикін та ін.). Зазначимо, що у філософії, 

політології, соціології та психології імідж розглянуто як складний феномен, що 

об'єднує різноманітні чинники (спадковість, середовище, виховання, особистісну 

активність людини), це інтегрована цілісність біогенних, соціогенних і психогенних 

елементів. 

У педагогіці „імідж” розглядали як педагогічний та професійний. Проблемі 

педагогічного іміджу присвятили увагу такі вчені, як: Н. Гузій, М. Євтух, І. Зязюн, 

З. Капустіна, Л. Качалова, Н. Кузьміна, А. Оводова, В. Орєшкін, О.Петрова, 

І. Симонова та ін. На сьогодні є багатогранна палітра поглядів сучасних учених, 

науковців, дослідників на особливості формування професійного іміджу фахівця: 

професійний імідж учителя (Г. Бриль, О. Горовенко, Н. Дрозденко, Н. Євсєєва, 
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Л. Жарикова, Д. Журавльов, В. Зінченко, Л. Хоружа, Д. Пащенко та ін.); професійний 

імідж викладача (Н. Бутенко, О. Грейлих, Т. Демчук, Л. Донська, Л. Кайдалова, 

О. Козлова, Ф. Кузін, C. Романова та ін.); професійний імідж майбутнього педагога 

(В. Бондаренко, Т. Гнєзділова, О. Ковальова, Л. Ковальчук, Т. Лайко, Т. Марєєва, 

Л. Оршанський, Н. Савченко, Ю. Скорик та ін.). 

Метою даної статті є аналіз стану сформованості професійного іміджу сучасного 

викладача вищого навчального закладу та розгляд методів і прийомів його формування 

в педагогічних працівників. 

 

2. Виклад основного матеріалу дослідження. 

 

2.1. Результати діагностики вихідного стану професійного іміджу викладача 

вищого навчального закладу 

 

Для того, аби сформувати професійний імідж майбутнього магістра ПВШ, 

необхідно оптимально впливали на розвиток особистості студента, у цьому значну роль 

відіграє педагогічний колектив, у співробітників якого має бути сформований власний 

професійно-педагогічний імідж. 

Загальновідомо, що важливим елементом професійної діяльності викладача є 

техніка подачі самого себе – самопрезентація, у створенні якої важливу роль відіграє 

імідж. Головними мотивами самопрезентації, за визначенням Т. Коломієць, 

І. Піонтківської, В. Тернопільської, є прагнення до розвитку стосунків із людьми; 

самоствердження особистості; необхідність професійної діяльності [1, с. 102]. 

Високий рівень сформованості професійного іміджу викладача характеризують 

особистісні (комунікативні здібності, розвинута інтуїція, рефлексія, адекватна 

самооцінка, емпатія, бажання самоактуалізуватися в професії тощо) та професійні 

(знання (предмету, педагогічних технологій, правових норм та положень), педагогічна 

техніка, ораторське мистецтво, стиль, педагогічна культура, такт, організаторські 

здібності, опанування професією тощо) якості. 

Із метою перевірки сформованості професійного іміджу викладачів, які працюють 

із майбутніми магістрами ПВШ, було проведено розвідувальне дослідження. 

Експериментальним дослідженням було охоплено 30 педагогічних працівників вишу. 

Обмежень за віком не було. Дослідження проводилося з умовою дотримання 

анонімності, яка давала респондентам можливість більш об’єктивно та відверто 

відповідати на запитання, хоча це не гарантувало їх повної відповідності реальній 

ситуації.  

У процесі розвідувального дослідження було використано методику „Оцініть свій 

імідж” Дж. Ягера [2, с. 461-462]. Методика обстеження передбачала анкетування 

викладачів, аналіз стану складових професійного іміджу педагога, математичну 

обробку отриманих результатів. Результати дослідження допомогли визначити ступінь 

відповідності іміджу конкретного викладача з тією оцінкою, яку він сам дає власному 

професійному іміджу, своїй особистості. 

Проаналізувавши дані, було отримано такі результати. Виявилося, що 46,6 % 

респондентів позитивно ставляться до власного іміджу, приділяють достатньо уваги 

його зовнішній та внутрішній складовим. 36,7 % − не дуже серйозно ставляться до 

власного іміджу та займаються ним лише час від часу. Зауважимо, що 10 % 

респондентів розуміли значення іміджу для педагогічної професії, але політична й 

економічна ситуації, стиль соціальних відносин негативно вплинули на мотивацію 

щодо зовнішнього вигляду, значення оцінки особистості педагога студентами, 

колегами тощо. 16,7 % співробітників ВНЗ не замислювалися про значення 
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професійного іміджу для педагога, не надавали йому серйозного значення, вважаючи 

головним та єдино важливим − якісну подачу лекційного матеріалу. Аналіз опитування 

та індивідуальні бесіди, спостереження за респондентами виявили, що не всі викладачі 

були достатньо щирими, попри анонімність анкетування. Освіченість, глибоке знання 

психолого-педагогічних наук сприяли вибору більшістю респондентами відповіді 

варіанта (а) (варіанта (а) – Ви знаєте, як формувати свій імідж і розумієте його 

важливість для обраної діяльності; варіанта (б) – вказують на необхідність додаткових 

заходів щодо поліпшення іміджу; варіанта (в) – Ви не надаєте достатньої уваги своєму 

іміджу). 

Опитані вважали, що усунути означені недоліки доцільно через ознайомлення з 

теоретичними основами педагогічної іміджелогії, обміну педагогічним досвідом у 

процесі відвідування спеціально організованих майстер-класів досвідченими 

педагогами, організацію практикумів, тренінгів, семінарів із підвищення професійного 

іміджу та рівня педагогічної майстерності тощо. 

Отже, головними чинниками, що вплинули на отримані результати, за нашими 

переконаннями, є матеріальні можливості викладачів, обмеженість знань у галузі 

іміджеології, фактична відсутність відповідних практичних працівників (стилістів, 

модельєрів, іміджмейкерів, педагогів-практиків та ін.), так і достатня кількість 

спеціальної літератури, а головне – нехтування цим питанням у процесі підготовки 

майбутніх викладачів вищої школи.  

 

2.2. Методика роботи щодо формування професійного іміджу викладача вищого 

навчального закладу 

 

Зауважуючи на формуванні професійного іміджу в студентів, важливим є, хто саме 

навчає та виховує, тобто особистість викладача, його зовнішній вигляд, внутрішня 

культура, ерудиція, професіоналізм, майстерність, доброзичливість, чесність, 

порядність, уміння передати знання, заохотити майбутніх магістрів до набуття та 

постійного поповнення знань, повага до особистості тощо. Як зазначив видатний 

педагог К.Ушинський, „Лише особистість може творити особистість, тільки характером 

можна утворити характер” [3, с. 123]. Отже, у дослідженні достатнє місце відводилося 

спрямуванню викладачів на створення індивідуального іміджу. 

На думку багатьох дослідників, формування іміджу викладача – процес поетапний. 

Так, Л.Донська зазначила, що на ефективність створення педагогічного іміджу впливає 

низка умов: розвиток у викладачів інтересу до себе й до світу; усвідомлення 

викладачем необхідності формування позитивного іміджу; вияв власної активності у 

процесі роботи над іміджем; знання вимог студентської аудиторії до особистості та 

діяльності викладача; виявлення початкового рівня розвитку якостей, що складають 

позитивний імідж викладача; оволодіння педагогом прийомами самопізнання, а також 

навичками проектування індивідуального іміджу; дотримання принципу 

систематичності під час формування іміджу; дотримання принципу різноманіття форм і 

методів роботи з формування та корекції іміджу [8, с. 212]. 

Розвідувальне дослідження іміджевих знань та використання їх викладачами ВНЗ 

на практиці показало необхідність корекційної роботи щодо професійного іміджу. 

Ураховуючи побажання самих викладачів щодо підвищення їхнього професійного 

іміджу, було організовано ознайомлення з теоретичними основами педагогічної 

іміджелогії, обмін педагогічним досвідом у процесі відвідування спеціально 

організованих майстер-класів і відкритих занять провідними спеціалістами кафедри 

педагогіки вищої школи, організацію практикумів, тренінгів, семінарів. 
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Робота щодо сприяння розвитку професійного іміджу педагогічних кадрів (за 

бажанням участь брали й майбутні магістри ПВШ) було організовано в межах постійно 

діючого семінару „Імідж сучасного педагога”. 

Предметом вивчення постійно діючого семінару є теоретичні основи та практичні 

засоби професійної діяльності у ВНЗ. Мета: ознайомлення викладачів ВНЗ із 

теоретичними основами педагогічної іміджелогії, уплив на свідоме використання 

іміджу в ділових, суспільних і міжособистісних комунікаціях, уплив на професійне 

становлення молодих спеціалістів, збагачення змісту вузівської педагогічної освіти.  

Основними завданнями семінару „Імідж сучасного педагога” є: передача 

інформаційного матеріалу з питань іміджу викладача ВНЗ; розкриття структурних 

компонентів імідж-характеристики викладача ВНЗ (індивідуально-особистісні якості; 

комунікативні особливості; особливості професійної діяльності; зовнішній вигляд 

тощо); ознайомлення з принципами функціонування етичних і психологічних 

механізмів професійного спілкування; виявлення та подолання негативних виявів у 

звичках і манерах поведінки викладача ВНЗ; підвищення мотивації до формування 

іміджу педагога в його професійній діяльності; допомога у формуванні іміджу та 

філософії успіху, у створенні образу конкурентоспроможного, успішного фахівця, 

гармонійної, привабливої людини, що володіє оптимальними моделями етикетної 

поведінки, знавця кращих культурних традицій (тренінги, анкети, тести, практична 

робота, ділова гра тощо). 

Програма семінару „Імідж сучасного педагога” складається з 2 змістових модулів 

(змістовий модуль 1. „Теоретико-методологічні основи формування іміджу”; змістовий 

модуль 2. „Технологічні аспекти формування іміджу”), кожен з яких являє собою блок 

теоретичних і практичних питань орієнтованих на потреби аудиторії слухачів. У 

кожному програмному модулі пропонується інформація, яка допомагає не лише 

сформувати основні уявлення з теми, але й набути навичок використання отриманої 

інформації. 

Планом семінару передбачено такі основні тематичні напрямки: педагогічна 

іміджелогія як галузь знань; самоаналіз іміджу та виявлення проблемного поля його 

формування; педагогічні помилки формування самоіміджу педагога; технологія 

побудови професійного іміджу тощо. 

Кожне тематичне заняття семінару проводилося в різних формах: творчий семінар, 

майстер-клас, тренінг, доповідь й обговорення актуальних питань теми, круглий стіл, 

ділова гра, бліц-презентація тощо. 

Наведемо для прикладу декілька занять постійно діючого семінару. Так, на 

першому занятті увагу викладачів було зосереджено на ролі іміджу в професійній 

діяльності педагога, його структурі, функціях, характеристиці, основних принципах 

створення іміджу, факторній індивідуальній моделі іміджу. 

На наступному занятті, мета якого – формування усвідомлення важливості іміджу 

педагога, акцентувалося на значенні самоаналізу іміджу та виявлення проблемного 

поля його формування. Звернено увагу на структурі заняття, що було представлено 

такими блоками: теоретичним – передбачав огляд питань: значення самоаналізу для 

виявлення проблемного поля формування іміджу; використання принципу критичності, 

системності, рефлексії для самоаналізу педагога; практичним – був представлений 

організованими виставкою фотографій „Перше враження про педагога”, круглим 

столом „Досвід використання іміджевих позицій у професійній діяльності” (дискусія, 

розвʼязання спеціально відібраних педагогічних ситуацій, їх розігрування та пошук 

рішень малими групами тощо), тренінгом „Оцінка реального іміджу на основі 

авторських методик й адаптованих тестів” (заповнення анкет і тестів); творчим – 

об’єднував створення творчої продукції: розробка документу, який регламентує 
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зовнішній вигляд (для обраної категорії персоналу (викладач, студент)), застосування 

методу „колажу” (за допомогою підручних засобів (журнали, ватман, маркери), кожна 

підгрупа розробляла та презентувала такі проекти, як: „Модель викладача ХХІ 

століття”, „Сучасний студент очима викладачів”) тощо; рефлексивним – передбачав 

підведення підсумків, аналіз із залученням учасників семінару, резюме. 

Подання навчального матеріалу найбільш складними для сприйняття темами 

відбувалося за рахунок організації занять-консультацій, мета яких − поглибити знання з 

іміджелогії; виробити практичні навички та вміння через відповіді практичних 

працівників (стилістів, модельєрів, іміджмейкерів, педагогів-практиків та ін.) на 

конкретні запитання або пояснення окремих теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування; дати відповіді на незрозумілі питання; корекція іміджу в 

умовах, що змінюються (світське спілкування, неформальні ситуації, професійна сфера 

тощо).  

У процесі занять-консультацій було розглянуто теми: кольористика на допомогу 

викладачеві (теорія колірної гармонії: основні характеристики кольору; гармонія та 

виразність кольору; тон, насиченість, температура кольору, змішання кольорів, 

контраст; використання знань із кольористики в практичній діяльності педагога); роль 

макіяжу у створенні іміджу (порядок читання обличчя, методи корекції обличчя, 

мистецтво макіяжу; візаж, косметика, корекція; ольфакторний аспект: аромати й 

запахи); одяг та його роль у формуванні іміджу (правила створення стилю одягу, 

гардероб педагога; костюмологія; діловий, класичний, авангардний, фольклорний, 

ретро- і спортивний стиль одягу); іміджирування – шлях до успіху (кар'єра, успіх, 

іміджмейкер, конкурентоспроможність) тощо . 

Під час таких занять використовувалися різноманітні активні та інтерактивні 

техніки: міні-лекції; мозкові атаки; дискусії; практикуми; вправи; моделювання 

педагогічних ситуацій; інсценізації; творчі завдання, самопрезентації тощо. 

Участь у постійно діючому семінарі допомогла викладачам створити особисте 

резюме, персональний сайт (Інтернет-презентації), Портфоліо як імідж-рекламу своєї 

дисципліни та себе як педагога. 

Зазначимо, що сьогодні викладач стає не так носієм певної кількості знань, як 

керівником й організатором процесу розвитку та саморозвитку студентів, стимулює 

формування в них позиції дійсних суб’єктів діяльності та життя в цілому. Тому сутнісні 

зміни мають бути внесені у структуру професіоналізму викладача іміджевої 

наповненості. 

 

2.3. Основні результати дослідження  

 

Перейдемо до викладу результатів аналізу емпіричних даних дослідження. 

Методика обстеження передбачала анкетування викладачів, бесіди, спостереження, 

аналіз стану складових професійного іміджу педагога (за методикою Дж. Ягера).  

Матеріали здійсненого обстеження дозволяють констатувати: відбулося значне 

зростання кількості викладачів із позитивним ставленням до власного іміджу (до 

75,3%), які приділяють достатньо уваги його внутрішній та зовнішній складовій; 

кількість викладачів, які не дуже серйозно ставляться до свого іміджу та займаються 

ним час від часу, зменшилась до 18,7%; залишилось лише 6% викладачів, які розуміють 

значення іміджу для педагогічної професії, але реалії сучасності негативно вплинули на 

мотивацію щодо створення професійного іміджу, значення оцінки особистості педагога 

студентами, колегами тощо. Зауважимо, що зовсім не залишилось респондентів, які не 

замислювалися про значення іміджу, його роль для становлення професійного статусу 

педагога . 
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Отже, оцінка рівня сформованості професійного іміджу викладачів, які працюють 

із майбутніми магістрами ПВШ, після проведення експерименту, показала, що 

викладачі виявили глибокі знання матеріалу (особливості формування іміджу фахівця в 

сучасних умовах; мистецтво створення персонального іміджу; невербальний та 

вербальний імідж педагога; імідж і кодекс зовнішнього вигляду педагога ВНЗ тощо), 

уміння застосовувати теоретичні положення під час практичної діяльності; у пріоритеті 

респондентів стали професійні якості та внутрішній імідж: знання, уміння, рівень 

професійної освіти, висока кваліфікація, відповідальність і сумлінність, акуратність і 

пунктуальність у роботі, професіоналізм, компетентність, гуманітарна освіченість, 

майстерність, ерудиція, уміння працювати в команді тощо; більшість викладачів стали 

віддавати перевагу задоволеності процесом і змістом роботи, досягненнями, кар'єрним 

зростанням, особистісним розвитком, самореалізацією, якостям іміджу успішного 

викладача тощо.  

 

Висновки 

 

Результатом проведеного дослідження стали такі висновки. Підготовка педагогів 

до викладацької діяльності є базисом для усвідомлення ролі іміджу сучасного педагога. 

Зважаючи на це, у статті було запропоновано впровадження майстер-класів і відкритих 

занять, організацію практикумів, тренінгів, семінарів, спрямованих на формування 

професійного іміджу викладача. Комплексне використання цих заходів уможливило 

підвищення самовизначення педагога, його професійний імідж серед студентів та 

колег, а також стало якісним підґрунтям для зацікавлення студентів та сприйняття 

ними знань із дисципліни. 

Отже, у межах постійно діючого семінару „Імідж сучасного педагога”, 

організованого для педагогічних кадрів, що здійснюють підготовку майбутніх магістрів 

ПВШ, було забезпечено високопрофесійний супровід процесу формування 

професійного іміджу, необхідну вмотивованість педагогічних кадрів на досягнення 

його високої результативності.  
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