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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
FORMATION OF THE FUTURE TEACHERS’ PEDAGOGICAL IMAGE

Підвищення уваги до індивідуальності 
майбутніх учителів призводить до того, 
що високий рівень сформованості педа-
гогічного іміджу може бути одним із най-
важливіших показників їх професійного 
становлення. Теоретичний аналіз науко-
вого фонду в межах філософського, соціо-
логічного, психологічного та педагогічного 
напрямів дав змогу установити змістове 
наповнення конструкту «педагогічний 
імідж», який ототожнюють із такими 
багатозначними синонімічними рядами, як 
професійний імідж та імідж учителя. За 
допомогою аналізу психолого-педагогічної 
літератури встановлено, що формування 
педагогічного іміджу майбутніх учителів 
фізичної культури потребує свідомого під-
ходу та постійного управління ним, яке 
передбачає імплементацію бажаних харак-
теристик у його поведінкову форму, моти-
ваційно-ціннісну орієнтацію й комплексну 
систему оцінювання.
В аспекті дослідження подано авторську 
позицію щодо визначення чинників, які 
впливають на формування педагогічного 
іміджу майбутніх учителів під час їх профе-
сійного становлення. Для реалізації мети 
дослідження здійснено діагностування рів-
нів сформованості комунікативних умінь 
(сприяють швидкому й точному відобра-
женню комунікативних ситуацій на уроках), 
педагогічної рефлексії (сприяє як творчому 
підходу до професійної діяльності, так і 
досягненню її максимальної ефективності 
й результативності в професійному ста-
новленні майбутніх учителів) і мотивації 
на педагогічну діяльність (прагнення до 
постійного професійного розвитку, непе-
рервного вдосконалення рівня педагогіч-
ної майстерності) майбутніх учителів 
фізичної культури. Упродовж дослідження 
встановлено, що найбільша кількість май-
бутніх учителів фізичної культури (45% від 
загальної кількості респондентів) засвід-
чила базовий рівень сформованості кому-
нікативних умінь, педагогічної рефлексії 
та мотивації на педагогічну діяльність. На 
низькому рівні виявлено 34% респондентів, 
на достатньому – 21% майбутніх учителів 
фізичної культури.
Ключові слова: імідж, професійний імідж, 
педагогічний імідж, майбутні вчителі, моти-

вація, педагогічна рефлексія, комунікативні 
вміння.

The increased attention to the future teachers’ 
individuality proves that the high level of 
the formation of pedagogical image can be 
one of the most important indicators of their 
professional development. Theoretical analysis 
of the scientific fund within philosophical, 
sociological, psychological and pedagogical 
directions allowed to establish the meaningful 
content of the pedagogical image, which is 
associated with such polysemantic synonymic 
rows as professional image and teacher’s 
image. Based on the analysis of psychological 
and pedagogical literature, it was found out 
that the formation of pedagogical image of the 
future physical education teachers requires a 
conscious approach and constant management, 
which involves the implementation of desired 
characteristics in its behavioral form, motivational 
and valuable orientation and complex 
assessment system.
In the aspect of the research, the author’s 
position has been submitted for the definition 
of indicators, which have an influence on the 
formation of pedagogical image of the future 
teachers during their professional development. 
For the implementation of the research goal, the 
diagnosis of the formation of communicative skills 
was performed (which conduce to the rapid and 
accurate reflection of communicative situations 
in the classroom), as well as of pedagogical 
reflection (promotes both the creative approach to 
professional activities and achieving its maximum 
effectiveness in the future teachers’ professional 
development) and motivation for pedagogical 
activities (tendency for continuous professional 
development, continuous improvement of the 
pedagogical skills level) of the future physical 
education teachers. During the research it was 
established that the majority of the future physical 
education teachers (45%) demonstrated the 
basic level of the formation of communicative 
skills, as well as of pedagogical reflection and 
motivation for professional activities. On the low 
level 34% of the respondents were found, on 
the sufficient one – 21% of the future physical 
education teachers.
Key words: image, professional image, 
pedagogical image, future teachers, motivation, 
pedagogical reflection, communicative skills.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Актуальність дослідження пов’язана з 
реформуванням освіти, що зумовлює розвиток 
цілісної, висококультурної особистості, яка пере-
буває в гармонії з навколишнім світом, гнучко 
орієнтується в нових умовах, прагне до макси-
мальної реалізації власних можливостей у про-
фесійній діяльності. Це підсилює увагу до інди-
відуальності майбутніх учителів і призводить до 
того, що високий рівень сформованості педаго-
гічного іміджу може бути одним із найважливі-
ших показників їх професійного становлення, 
оскільки визначає високий рівень комунікатив-

них умінь, професійної мотивації та педагогічної 
рефлексії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним базисом розв’язання проблеми фор-
мування педагогічного іміджу майбутніх учителів 
стали роботи таких учених, як О. Грейліх, Н. Гузій, 
Т. Довга, В. Ісаченко, Л. Кайданова, О. Мармаза, 
В. Олексенко, Н. Прус, Н. Савченко та ін. Про-
фесійну підготовку майбутніх учителів у робо-
тах висвітлювали такі науковці: І. Бех, І. Богда-
нова, А. Богуш, Н. Волкова, І. Зимня, Е. Карпова, 
Н. Кузьміна, З. Курлянд, О. Леонтьєв, А. Мар-
кова, Л. Мітіна, І. Підласий, А. Реан, О. Семеног, 
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В. Сластьонін, Л. Спірин, Р. Хмелюк, О. Чебикін, 
О. Щербаков, В. Якунін та ін. Сутність і специфіку 
підготовки вчителів фізичної культури висвітлено 
в дослідженнях А. Воронова, Є. Жуковського, 
Г. Омельяненко, Л. Сущенко, В. Троценко й ін. 
Проте, незважаючи на достатню кількість наукових 
досліджень, присвячених вивченню різноманітних 
аспектів понять «імідж», «професійний імідж», 
«педагогічний імідж», «імідж учителя» в межах 
філософського, соціологічного, психологічного та 
педагогічного напрямів (І. Альошина, М. Бєляєв, 
І. Володарська, О. Затворнюк, М. Мазоренко, 
Н. Смирнов, В. Орєшкін, О. Панасюк, А. Панфі-
лова, В. Шепель та ін.), питання розгляду фор-
мування педагогічного іміджу майбутніх учителів 
залишається відкритим.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Підготовка майбутніх учите-
лів повинна створювати максимально сприятливі 
умови для їх професійного становлення й відпові-
дати реаліям сьогодення, що пов’язані з реформу-
ванням освіти. Попри наявність наукових розвідок 
із зазначеної проблеми, теоретичні основи педа-
гогічного іміджу потребують вивчення. Особливої 
значущості набуває питання про важливість кому-
нікативних умінь, педагогічної рефлексії та профе-
сійної мотивації під час формування педагогічного 
іміджу майбутніх учителів.

Мета статті полягає у висвітленні й аналізі 
результатів діагностики рівнів акмеологічного ста-
новлення майбутніх учителів після проведення 
формувального експерименту.

Виклад основного матеріалу. Етимологічно 
термін «педагогічний імідж» походить від базового 
поняття «імідж», яке загалом визначається в пси-
холого-педагогічній літературі (Т. Довга, О. Мар-
маза, В. Олексенко) як думка про особу, групу 
людей, сформована в психіці цих людей, образ цієї 
особи, що виник у результаті їх прямого контакту 
або внаслідок отриманої про цю людину інформа-
ції від інших людей [3]; багатоаспектне поняття, 
яке означає управління увагою, спосіб соціаль-
ного програмування поведінки людини, соціальну 
роль, спосіб самовдосконалення, форму публіч-
ного самовираження [6]; загальний механізм осо-
бистості, спрямований на діяльність, що являє 
собою фундаментальну морфему психологічної 
активності [7].

Уважаємо за необхідне наголосити, що прове-
дений аналіз дефініції поняття «імідж» засвідчив, 
що в науково-довідковій літературі та в розмовному 
мовленні існують близькі за значенням багато-
значні синонімічні ряди, такі як педагогічний імідж, 
професійний імідж, імідж учителя. Так, «педагогіч-
ний імідж» (О. Грейліх, Н. Гузій, Л. Кайданова) тлу-
мачать як емоційно забарвлений стереотип сприй-
няття образу педагога у свідомості студентів, 
колег, соціального оточення, у масовій свідомості 

[1]; полісемантична категорія, яка характеризує 
стиль професійно-педагогічної діяльності, манеру 
спілкування, уміння індивідуалізувати свій образ, 
надавати йому естетичної виразності [2]; один із 
основних засобів реалізації принципів навчання й 
виховання, які тісно пов’язані з його професійною 
компетентністю, педагогічною майстерністю, пси-
холого-педагогічною культурою, особистісними та 
професійно значущими якостями [5].

Проведений аналіз наукових розвідок дає змогу 
стверджувати, що під професійним іміджем учи-
теля розуміють емоційно забарвлений психічний 
образ, який склався в масовій свідомості та має 
риси стереотипу, що легко трактується й відчутно 
впливає на пояснювальні механізми свідомості, 
поведінки й вибір іншої людини як споживача 
сфери послуг [4]; складне утворення, зумовлене 
особливостями професійної діяльності та соціаль-
ними ролями, що виконує особистість [9].

Отже, окреслені визначення дали можливість 
стверджувати, що формування педагогічного імі-
джу майбутніх учителів потребує свідомого під-
ходу й постійного управління ним, яке передба-
чає імплементацію бажаних характеристик у його 
поведінкову форму, мотиваційно-ціннісну орієнта-
цію та комплексну систему оцінювання. Зважаючи 
на це, формування педагогічного іміджу майбутніх 
учителів цілком залежить від таких чинників, як 
комунікативні вміння, педагогічна рефлексія та 
професійна мотивація, що віддзеркалюють зміс-
тове наповнення й семантику тлумачення означе-
них понять.

Різні аспекти рефлексії розкриті в наукових 
працях таких учених, як Б. Ананьєв, Дж. Дьюї, 
Л. Виготський, С. Рубінштейн та ін. Пояснювальні 
словники тлумачать поняття рефлексії як самоа-
наліз, думки людини про власний стан душі, реф-
лексію, а також дослідження процесу пізнання. 
У психологічній літературі, з одного боку, рефлек-
сія визначається як якість, необхідна професіо-
налам, оскільки забезпечує процес саморозвитку, 
що дає їм змогу ефективно й адекватно реалі-
зувати себе та свої здібності. Рефлексія (лат. 
reflexio – повернення назад, рефлексія; думати, 
розмірковувати, споглядати) з погляду психології 
характеризується як самоаналіз, постійний ана-
ліз, розуміння себе, власної діяльності й засо-
бів досягнення бажаного результату; рефлексія 
пояснюється як акт пізнання, предметом якого є 
власний духовний світ.

Психолого-педагогічна сутність рефлексії 
висвітлюється в численних працях вітчизня-
них і зарубіжних учених: Л. Алексеєвої, І. Зим-
ньої, Л. Мітіної, П. Підкасистого, І. Підласого та 
ін. Варто підкреслити, що в контексті сучасної 
модернізації освіти, коли вища освіта спрямо-
вана на підготовку конкурентоспроможного спеці-
аліста, викладача з новим стилем творчого про-
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фесійного мислення, високий рівень здатності до 
педагогічної рефлексії може бути одним із най-
важливіших показників майстерності вчителя, 
оскільки визначає високий рівень самооцінки, 
самоаналізу та самокорекції [15].

Розвинена здатність до професійної рефлек-
сії є передумовою самоосвіти вчителя, творчого 
пошуку, розвитку індивідуального стилю педаго-
гічної діяльності. Основою цього є дослідження 
Г. Полякової (2006), яка визначає педагогічну 
рефлексію як один із механізмів саморегуляції 
вчителя, здатність до самоаналізу, отже, здат-
ність критично переосмислювати власний досвід. 
Р. Тур (2004) стверджує, що педагогічна рефлексія 
функціонує як аналіз викладачем власного психіч-
ного стану, який спрямований на його професійне 
самовдосконалення та є ключовим моментом роз-
витку особистості. Л. Гапоненко (2002), у свою 
чергу, розглядає розвиток педагогічної рефлексії 
як психологічний механізм корекції професійної 
поведінки в педагогічному спілкуванні. На думку 
Н. Кічук (2019), педагогічна рефлексія – це вияв 
педагогічних здібностей майбутніх учителів, пере-
думова гарантованого успіху в оволодінні педаго-
гічною діяльністю, демонстрація творчості й іні-
ціативи, «зменшення дистанції» до педагогічної 
обдарованості.

Отже, педагогічна рефлексія – це усвідом-
лення вчителем себе як суб’єкта діяльності: своїх 
особливостей, здібностей, того, як усе це сприй-
мається учнями, батьками, колегами, адміністра-
цією. Водночас це усвідомлення цілей і структури 
діяльності вчителя, засобів її оптимізації. Отже, 
беручи до уваги вищезазначене, ми доходимо 
висновку, що педагогічна рефлексія сприяє як 
творчому підходу до професійної діяльності, так 
і досягненню її максимальної ефективності та 
результативності в професійному становленні 
майбутніх учителів [15].

Незважаючи на достатню кількість психолого-
педагогічних досліджень підготовки майбутнього 
вчителя до комунікативної діяльності (І. Бех, 
Н. Бібік, А. Бойко, Н. Бутенко, Н. Волкова, Ю. Втор-
нікова, К. Дмитренко, В. Кан-Калік, А. Капська, 
С. Левченко, О. Романова та ін.), питання форму-
вання комунікативних умінь і навичок у майбутніх 
учителів залишається відкритим. Зазначимо, що 
під комунікативними вміннями розуміють індиві-
дуально-психологічні особливості особистості, 
які забезпечують ефективність її спілкування та 
співіснування з іншими людьми. До комунікатив-
них належать такі вміння: ініціювати відкритість 
до контактів, демонструвати відгук на ініціативу 
інших; виразно повідомляти словами та мімікою 
свою готовність спілкуватися; уміння обмінюва-
тися інформацією, вислухати, не перебиваючи, 
іншого, налагоджувати спільну взаємодію; уміння 
дорожити взаєминами, виявляти доступні вікові 

особливості, відданість, надійність, поступли-
вість [13].

Формування вмінь, зокрема комунікативних, 
буде тим ефективніше, що глибше майбутній 
учитель оволодіє комунікативними знаннями та 
відповідними навичками – автоматизованими 
усвідомленими діями, що сприяють швидкому 
й точному відображенню комунікативних ситуа-
цій на уроках. В аспекті дослідження слушним є 
висновки В. Кан-Каліка (1987), у якому науковець 
обґрунтував перелік комунікативних умінь педа-
гога, що є базисними для формування профе-
сійно-педагогічної комунікації майбутніх учителів: 
спілкування з людьми та управління ними; опе-
ративне орієнтування в умовах спілкування, що 
здійснюється; планування та здійснення системи 
комунікації, зокрема її важливої ланки – мовлен-
нєвого впливу; відчуття й підтримання зворотного 
зв’язку в комунікації [13].

Проблему мотивації як категорію науко-
вого апарату сучасної психології досліджували 
Л. Божович, Л. Виготський, Е. Зеєр, Є. Ільїн, Е. Клі-
мов, К. Левін, О. Леонт’єв, С. Максименко, А. Мар-
кова, А. Маслоу С. Рубінштейн, Ю. Чебакова, 
П. Якобсон та ін. Відомо, що будь-яка діяльність, у 
тому числі навчально-пізнавальна та професійна, 
спонукається водночас низкою мотивів, які ієрар-
хічно пов’язані один із одним. Сам термін «мотив» 
у багатьох теоретичних підходах трактується як 
усвідомлення суб’єктом мети його дії; потяги, що 
є неусвідомленими, – ті, якими зумовлюються 
зовнішні прояви поведінки; зовнішні щодо суб’єкта 
стимули. Отже, поняття «мотив» можна тракту-
вати як стійку особистісну диспозицію або як при-
чину поведінки чи окремих дій особи [14].

Як визначає Н. Олійник, мотиви підпорядко-
вуються потребам, які, у свою чергу, формують 
зовнішню і внутрішню мотивацію, спрямовану 
на розвиток професійної компетентності педаго-
гів. Дослідниця О. Сагач стверджує, що мотива-
ція – це бажання, спонукання, стимули, які при-
зводять до активності людини та визначають її 
спрямованість. Мотивація внутрішньо спонукає 
до активності, поєднує змістову та динамічну сто-
рони як актуального, так і потенційного змісту [11]. 
У зв’язку з цим структура мотивації складається 
із цілі, спрямування, готовності до дії, упевненості 
в правильності дій. З іншого боку, під час підго-
товки майбутніх учителів необхідно залучити їх до 
усвідомлення мотивів як потреби (О. Леонтьєв), 
наміру (Л. Божович, К. Левін), збудження (В. Семи-
ченко), стану (А. Меєрович), емоції (Б. Додонов), 
оцінювання (В. Асеєв, П. Якобсон), особистісних 
диспозицій (К. Платонов), активності (Є. Ільїн).

Варто наголосити, що мотиви педагогічної 
діяльності – спонукання, яке пов’язане з її здій-
сненням, чи то внутрішня потреба працювати в 
галузі цього предмета, чи то потреба працювати 
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Таблиця 1
Результати діагностики рівнів сформованості комунікативних умінь,  

педагогічної рефлексії та мотивації на педагогічну діяльність

Чинники Рівні сформованості чинників, %
достатній базовий низький

Комунікативні вміння 24 48 28
Мотивація 26 50 24
Педагогічна рефлексія 13 37 50

з людьми, що базується на усвідомленні своїх 
педагогічних здібностей [14]. Під навчально-про-
фесійною мотивацією вчені розуміють систему 
мотивів, цілей, потреб, спонукань, які зумовлюють 
прояви навчальної активності й активних дій щодо 
оволодіння професією, у тому числі й професією 
вчителя. Це дає можливість стверджувати, що під 
час формування мотивації майбутніх учителів від-
бувається прагнення до постійного професійного 
розвитку, неперервного досягнення високого рівня 
педагогічної майстерності [11].

Наступник кроком реалізації мети було здій-
снення діагностики в другому семестрі 2019–2020 
навчального року серед здобувачів вищої освіти 
1 року навчання Інституту фізичної культури, 
спорту та реабілітації Державного закладу «Пів-
денноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського» (48 осіб, спеці-
альність 014 «Середня освіта (Фізична культура)». 
Так, з метою визначення рівнів сформованості 
комунікативних умінь майбутніх учителів фізичної 
культури використано діагностику ефективності 
педагогічних комунікацій [12]. Сутність методики 
діагностики ефективності педагогічних комуніка-
цій полягає у виявленні «аудиторної атмосфери», 
активності, вираження пізнавального інтересу 
майбутніх учителів фізичної культури, а також 
деяких проявів стилю педагогічної діяльності. Для 
діагностики мотивації майбутніх учителів фізич-
ної культури використано методику «Мотивація 
успіху і боязнь невдач» А. Реана. Зазначена мето-
дика покликана визначити домінуючу мотивацію 
залежно від такої типології: мотивація досягнення 
успіху й уникнення невдачі [10]. Стійку потребу в 
рефлексії власних дій у житті та професійній діяль-
ності в майбутніх учителів фізичної культури діа-
гностовано за допомогою методики «Визначення 
рівня сформованості педагогічної рефлексії» [8].

Результати діагностування рівнів сформова-
ності комунікативних умінь, педагогічної рефлексії 
та мотивації на педагогічну діяльність майбутніх 
учителів фізичної культури подано в таблиці 1.

Як бачимо з таблиці, за рівнем сформованості 
комунікативних умінь достатній рівень засвід-
чили 24% респондентів, базовий – 48%, низький 
рівень – 28% респондентів. Достатній рівень моти-
вації засвідчили 26% респондентів, базовий – 50%, 
низький – 24% майбутніх учителів. Педагогічну 

рефлексію на достатньому рівні діагностовано в 
13% респондентів, базовий – 37%, низький – 50% 
від загальної кількості майбутніх учителів фізичної 
культури.

Узагальнені результати сформованості чинни-
ків, що впливають на формування педагогічного 
іміджу майбутніх учителів фізичної культури, уна-
очнено на рисунку 1.

 
Рис. 1. Узагальнені результати сформованості 

чинників, що впливають на формування 
педагогічного іміджу майбутніх учителів  

фізичної культури

Отже, як видно з рисунку 1, найбільша кіль-
кість майбутніх учителів фізичної культури (45% 
від загальної кількості) засвідчила базовий рівень 
сформованості комунікативних умінь, педагогічної 
рефлексії та мотивації на педагогічну діяльність. 
На низькому рівні виявлено 34% осіб від загальної 
кількості респондентів; 21% респондентів опини-
лися на достатньому рівні сформованості озна-
чених чинників, що впливають на формування 
педагогічного іміджу майбутніх учителів фізичної 
культури.

Висновки. Проведений аналіз теоретичних 
засад феномена «педагогічний імідж» не вичер-
пує всіх аспектів визначеної проблеми. Аналіз 
одержаних результатів свідчить про необхідність 
подальшого формування педагогічного іміджу 
майбутніх учителів фізичної культури в умовах 
університетської освіти. Саме тому перспективу 
подальших наукових розвідок убачаємо в обґрун-
туванні педагогічних умов формування педагогіч-
ного іміджу майбутніх учителів фізичної культури 
під час професійного становлення.
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