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У статті уточнено сутність понять «імідж» та «педагогічний імідж вчителя». Здійснено
власну інтерпретацію структурної моделі іміджу вчителя початкових класів Нової української
школи, компонентами якої визначено внутрішню, зовнішню та процесуальну складові.
Представлено п’ятиетапну програму формування іміджу майбутніх учителів Нової української
школи та обґрунтовано специфіку її реалізації у закладі вищої освіти. Виявлено ефективні
технології, форми та методи формування педагогічного іміджу майбутніх учителів Нової
української школи і розкрито їх сутність.
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The topicality of the research is caused by the reforming general secondary education, which leads to
the change in approaches to the future teachers' training. The New Ukrainian School needs a new
teacher with their own personal-professional qualities, the combination of which makes pedagogical
image. Positive pedagogical image is an important condition for the specialist's competitiveness and a
guarantee of the prestige of the educational institution in which they work.
The article aims to reveal the specifics of the formation of pedagogical image of the future teachers of
the New Ukrainian School. The concept of “image” is seen as a holistic image of the personality,
perceived by others and allows forming general idea of its owner. The pedagogical image of a teacher
is defined as a set of external and internal elements, the possession of which creates a holistic image of
a highly qualified specialist. The structural model of the pedagogical image of the primary school
teacher of the New Ukrainian School is interpreted as the unity of three mutually conditioned
components: internal (values, emotional intelligence, basic competencies, I-concept), external
(habitual, verbal, kinetic) and procedural (leadership and communication style, self-development and
self-improvement, creativity, openness to changes, partnership relations, combination of functions of
facilitator, tutor, coach, moderator). The program of forming positive pedagogical image of the future
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teacher of the New Ukrainian School has been presented as a holistic process consisting of five stages.
The implementation of the mentioned program is facilitated by the use of various technologies, forms
and methods, in particular, interactive technologies, the method of projects, training sessions,
coaching.
Keywords: image, pedagogical image of a teacher, positive image of the modern teacher, structural
model of pedagogical image of a primary school teacher of the New Ukrainian School, inner
component of the image, outer component of the image, procedural component of the image, program
of forming pedagogical image of the future teacher of the New Ukrainian School.

Зміна освітніх пріоритетів на початку ХХІ століття позначається на загальних
підходах до підготовки майбутніх фахівців, зокрема у педагогічній сфері. Основним
орієнтиром реформаційних процесів у загальній середній освіті є Концепція Нової
української школи (НУШ), положеннями якої визначено збереження цінностей
дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку
здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності
забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей [4].
Закономірно, що Нова школа потребує нового вчителя із притаманними йому
своєрідними особистісно-професійними властивостями, поєднання яких складає
педагогічний імідж. Позитивний імідж є важливою умовою конкурентоздатності
фахівця та запорукою престижності закладу освіти, у якому він працює.
Питання формування іміджу особистості розкрите у працях таких науковців, як
П. Берд, О. Боровенко, К. Боулдінг, Н. Вебстер, Н. Гузій, А. Калюжний, Є. Перелигіна,
О. Плахотнік, Л. Робертс та ін. Розвиток професійного іміджу педагога є предметом
дослідження О. Ковальової, А. Кононенко, М. Навроцької, І. Ніколаєску, І. Розмолодчикової,
Н. Савченко та ін. Однак у сучасних дослідженнях не відображені особливості
формування педагогічного іміджу в майбутнього вчителя НУШ. Зокрема, аналіз
педагогічної теорії та практики показав, що сьогодні у закладах вищої освіти відсутня
цілісна система формування означеного феномена. У змісті підготовки майбутніх
учителів не передбачено спеціальної дисципліни, зорієнтованої на формування
позитивного педагогічного іміджу, а в контексті вивчення інших курсів професійного
спрямування розглядаються лише його окремі аспекти.
Мета статті: розкрити специфіку формування педагогічного іміджу в майбутніх
учителів НУШ.
Аналіз наукових джерел показав, що історія поняття «імідж» бере свої витоки зі
Стародавнього Риму. Іміджем називали статуї богоподібних істот, наділених
ідеальними та виключно позитивними характеристиками. Вони мали чималий вплив на
життя як народу загалом, так і кожної людини зокрема. Вже тоді імідж був певним
елементом культури, позаяк ґрунтувався здебільшого на моральних якостях людини,
був невід’ємною частиною обрядів, відображав суспільні уявлення про те, як люди
мають співіснувати та співпрацювати між собою [9, с. 88].
Сам термін «імідж» має латинське походження і використовується у
французькій мові (image) у значенні «картина», у німецькій (imaginar) – як уявний
образ, в англійській (image) – як «ікона, ідол, образний вираз» [3].
Результати нашого дослідження показали, що в сучасному значенні термін
«імідж» уперше застосував З. Фрейд, який навіть видавав журнал під такою назвою. За
З. Фрейдом, імідж – це не реальний образ людини або предмета (ego), а їх ідеальний
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образ (superego), який часто відрізняється від реального [10, с. 19].
За переконанням О. Межерицької, імідж – це символічний образ суб'єкта, який
характеризується динамічністю, неподільною єдністю чуттєвих і змістовних
компонентів та відтворює потреби певної соціальної групи. Важливими особистісноділовими характеристиками іміджу особистості, на думку вченої, є, насамперед,
вихованість, ерудиція та професіоналізм [7].
Досить цінною у контексті нашого дослідження є думка В. Маценка щодо
сутності поняття «імідж». У його працях воно визначене як «емоційно забарвлений
стереотип сприйняття масовою, пересічною свідомістю явища, особи» [6, с. 4].
Науковець зазначає, що імідж – це Ви очима інших, або те, якими Вас бачать інші
[6, с. 4], підкреслюючи цим те, що імідж є зовнішньою оболонкою, яка не завжди може
бути істинною.
Отже, на основі вищевикладеного ми поняття «імідж» будемо розглядати як
цілісний образ особистості, що сприймається іншими і дає змогу скласти загальне
уявлення про його носія. Цей образ може бути реальним і формальним. Реальний імідж
співпадає із світоглядними переконаннями та способом життя людини. Формальний
імідж створюється під конкретну ситуацію, щоб справити відповідне враження.
Що стосується іміджу педагога, то вважаємо, що це має бути не удаваний,
фальшивий образ, а глибокі внутрішні переконання, усталений спосіб життя, який
поступово удосконалюється, оскільки ще Г. Сковорода у свій час зазначав, що лише
той Учитель, хто живе так, як навчає.
У працях І. Трубник імідж педагога розглядається як експресивно забарвлений
стереотип відчуття образу педагога в поданні колективу вихованців, колег, соціального
оточення, у масовій свідомості [12, с. 111].
На думку Н. Навроцької, «імідж педагога» – це стійка характеристика
сприйняття емоційно забарвленого зовнішнього та внутрішнього образу конкретної
особи, яка здійснює викладацьку чи виховну роботу [8, с. 38].
Професійний імідж педагога дослідниця розглядає як інтегрований образ
фахівця своєї галузі, що поєднує внутрішні та зовнішні характеристики і виникає у
свідомості інших людей у процесі комунікації з ними [8, с. 52].
Отже, на основі вищеозначеного під педагогічним іміджем вчителя будемо
розуміти комплекс зовнішніх і внутрішніх елементів, володіння якими створює
цілісний образ висококваліфікованого фахівця.
На думку Н. Савченко, характер професійного іміджу може бути як позитивним –
за умови гармонійної взаємодії суб’єкта-прообразу з природним і соціальним
середовищем та високого рівня збалансованості особистісних цінностей, мотивів та
установок; так і негативним – при дисонансній взаємодії з середовищем, соціальною
групою, особистостями або при низькому рівні збалансованості особистісних утворень
суб’єкта-прообразу [11, с. 59].
На наш погляд, позитивний імідж сучасного вчителя – це його харизма, яка на
рівні підсвідомості веде за собою учнів, наче «заворожених», викликає неабияке
захоплення, бажання наслідувати.
Визначаючи структуру позитивного педагогічного іміджу вчителя НУШ,
звертаємося до аналізу існуючих на сьогодні поглядів.
Так, у дослідженнях М. Варданян модель іміджу педагога розглядається як
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структурована сукупність взаємопов'язаних компонентів:
– внутрішнього (знання, уміння, здібності, установки, цінності, самооцінка,
Я-концепція);
– зовнішнього (габітарний, вербальний, кінетичний, середовищний і
матеріалізований елементи);
– процесуального (стиль керівництва і стиль спілкування), що проявляється у
функціях (комунікативна, інформативна, когнітивна, конотативна, емотивна,
мотиваційна, організаційна, дисциплінарна, вибіркова, компенсаторна,
представницька, креативна, виховна, адаптивна, здоров’язберігаюча), які
доповнюють одна одну [2].
Ми погоджуємось із поглядами вченої щодо структури іміджу педагога, однак
вважаємо за доцільне доповнити її компонентами, обумовленими сучасними
тенденціями розвитку освіти в Україні та розбудовою Нової української школи. До них
ми відносимо володіння емоційним інтелектом, уміння будувати партнерські взаємини
з іншими учасниками освітнього процесу, здатність виступати в ролі коуча,
фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини; уміння
бути сучасним, креативним, емпатійним; поважати та дотримуватись загальнолюдських
цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до
життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичних (свобода, демократія,
культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе
ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).
Варто зауважити, що знання, уміння, навички та здібності у структурі іміджу ми
об’єднуємо поняттям «базові компетентності вчителя початкових класів НУШ», до
яких відносимо професійно-педагогічну, соціально-громадянську, загальнокультурну,
мовно-комунікативну, психологічно-фасилітативну, підприємницьку та інформаційноцифрову.
На основі узагальнення вищевикладеного ми на рисунку 1 представляємо
структурну модель педагогічного іміджу вчителя початкових класів НУШ.
Отже, структура іміджу вчителя початкових класів НУШ є синтезом трьох
взаємно зумовлених складових. Основою іміджу педагога є внутрішня складова, від
рівня розвитку якої значною мірою залежить вияв зовнішньої. У свою чергу,
формування процесуальної складової залежить і від внутрішньої, і від зовнішньої
складових.
Аналіз наукової літератури показав, що формування педагогічного іміджу є
процесом складним та багатоетапним. На основі вивчення праць Т. Лайко [5] та
І. Трубник [12] ми розробили програму формування педагогічного іміджу майбутнього
вчителя НУШ, що складається із п’яти етапів:
1. Вивчення себе, здійснення самооцінки шляхом використання опитувальників.
2. Ознайомлення із моделлю педагогічного іміджу вчителя НУШ.
3. Співставлення «Я-реального» з «Я-ідеальним».
4. Визначення цілей, завдань та шляхів формування педагогічного іміджу
вчителя НУШ.
5. Реалізація програми формування іміджу вчителя (цілеспрямована діяльність
закладу вищої освіти та самостійна робота над собою).
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Рис. 1. Структурна модель іміджу вчителя початкових класів НУШ

Більш детально зупинимось на характеристиці п’ятого етапу.
Формування педагогічного іміджу вчителя припадає на роки його навчання у
закладі вищої освіти, де майбутні фахівці у контексті різних форм аудиторної та
позааудиторної роботи, а також різних видів педагогічної практики поступово
оволодівають його складовими і після закінчення закладу вищої освіти імідж вже
повинен набути умовно завершеної форми.
Вивчення педагогічної теорії та практики показало, що найбільш дієвими
способами формування педагогічного іміджу майбутніх учителів НУШ є використання
в освітньому процесі таких технологій, форм та методів, що значною мірою
активізують їх навчально-пізнавальну діяльність. Серед них ми виокремлюємо
інтерактивні технології, метод проектів, тренінгові заняття, коучинг.
Інтерактивне навчання є специфічною формою організації пізнавальної
діяльності, що передбачає активну взаємодію між студентами та викладачем, у процесі
якої розв’язуються проблемні та творчі завдання, відбуваються диспути та дискусії.
Найпоширенішими інтерактивними методами під час фахової підготовки
майбутніх учителів є робота в парах, ротаційні трійки, «акваріум», «карусель», «дерево
рішень», «займи позицію», ділові ігри, кейс-метод.
Використання інтерактивних технологій значною мірою сприяє формуванню
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внутрішньої та процесуальної складових іміджу, вербального компонента зовнішньої
складової.
Широкі можливості для формування позитивного іміджу майбутнього вчителя
НУШ розкриває метод проектів, під яким розуміють педагогічну технологію, що
передбачає використання широкого спектра креативних методів: досліджень,
пошукової роботи, вирішення проблемних ситуацій.
Під час підготовки та презентації проектів студенти вчаться комунікувати,
переконувати, домовлятися, досягати цілей у чітко відведений час, самостійно
здобувати знання, у них формуються такі якості, як толерантність, взаємоповага,
взаємодопомога.
У процесі підготовки майбутніх учителів можуть спеціально організовуватися
проекти, зорієнтовані на формування конкретної складової іміджу вчителя. Наприклад,
нами був започаткований проект «Імідж сучасного педагога», метою якого було
формування у майбутніх учителів зовнішньої складової педагогічного іміджу. Зокрема,
здобувачі вищої освіти презентували моделі одягу для вчителя з різним
функціональним призначенням, вправлялися у виконанні зачіски та макіяжу «на
швидку руку», програвали різні ситуації, які потребують багатогранного використання
міміки, жестів, пантоміміки тощо.
Досить поширеною освітньою формою сьогодні є проведення тренінгових
занять.
Поняття «навчальний тренінг у професійній підготовці майбутніх фахівців» у
працях Л. Бондарєвої розглядається як активна навчальна діяльність студентів, під час
здійснення якої вони виконують тренінгові вправи, адаптовані до майбутньої
професійної діяльності під керівництвом викладача-тренера на основі спеціально
підготовлених інструктивно-методичних матеріалів, які відповідають сучасним
вимогам до професійної діяльності [1].
Проведення тренінгових занять досить ефективно впливає на формування
педагогічного іміджу, оскільки передбачає виконання вправ, орієнтованих конкретно
на розвиток певних особистісних якостей, здібностей, установок тощо.
В умовах тренінгу процес навчання є надзвичайно цікавим та захопливим для
студентів, позаяк передбачає постійний пошук відповідей на запитання, які стосуються
традиційної системи навчання.
Тренінгові заняття передбачають вільне, невимушене спілкування, забезпечують
взаємодію та активність усіх учасників освітнього процесу, створюють умови для
генерування нових ідей та втілення їх у життя, сприяють формуванню вмінь
вислуховувати інших та відстоювати власну позицію, сприяють розвитку культури
професійного спілкування, педагогічної рефлексії, організаторських умінь і навичок,
умінь керувати своїм емоційним станом, активізують творчий потенціал, розвивають
нешаблонне мислення, мотивують до особистісного та професійного саморозвитку і
самовдосконалення.
Варто зауважити, що з метою цілеспрямованого формування іміджу сучасного
вчителя можуть застосовуватися елементи коучингу.
Коучинг (від англ. coaching – тренерство, наставництво) – метод консультування
та тренінгу, який на сучасному етапі використовують як інструмент особистісного та
професійного розвитку.
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Використання коучингу в професійній підготовці майбутніх учителів
початкових класів передбачає організацію всебічної взаємодії коуча (у ролі якого може
виступати учитель-практик, викладач) та студентів. Перевагою означеного методу є те,
що коуч не пропонує готових рекомендацій, а підштовхує студентів знайти рішення
проблеми самостійно, навчитися діяти інакше у майбутньому. Коучинг є дієвим для
формування будь-якої складової іміджу педагога.
Отже, педагогічний імідж вчителя актуалізує ті характеристики його
особистості, які будуть позитивно сприйматися оточенням та характеризувати його як
висококваліфікованого фахівця. Від іміджу педагога залежить його авторитет у
педагогічному колективі, серед батьків та учнів. Педагогічний імідж вчителя НУШ є
показником його конкурентоздатності та важливим елементом іміджу закладу загальної
середньої освіти, у якому він працює.
Перспективи наших подальших розвідок вбачаємо у дослідженні умов
формування педагогічного іміджу майбутнього вчителя у вітчизняних та зарубіжних
закладах вищої освіти.
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