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Анотація. У статті розглядаються педагогічні аспекти  формування професійного іміджу майбутніх вчителів 
фізичної культури у вищих навчальних закладах. Основна увага приділяється  проблемі формування структури 
самого іміджу  вчителя-професіонала фізичної культури, компонентам зовнішніх та внутрішніх факторів його 
детермінації.  
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Аннотация. Гайдук Н.А. Педагогические аспекты формирования профессионального имиджа будущих 
учителей физической культуры. В статье рассматриваются педагогические аспекты  формирования  
профессионального имиджа будущих учителей  физической культуры. Основное внимание уделяется  проблеме 
формирования  структуры самого имиджа учителя – профессионала физической культуры, компонентам 
внешних  и внутренних факторов его детерминации. 
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Аnnotation. Haiduk N.O. Pedagogical aspects of formation the professional image of the future teachers of 
physical training. There are future physical training teachers of professional image  at this article. The attention is paid 
to the problems how to form the structure of the image of the professional teacher and to the components of outer and 
inner factors of its determination. 
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Вступ.  
Стратегія розвитку сучасного українського суспільства потребує підвищення вимог до професійної 

підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Актуальною проблемою в наш час стає якість придбаних 
знань і навичок, конкурентоспроможність випускника у Європейському освітньому просторі. Держава, її 
система освіти ставила і ставить перед вчителем певні цілі і завдання, висуває нові вимоги до його особистості. 
Зміни в суспільстві не могли не вплинути на педагогічну практику. Суспільству потрібен не тільки вчитель, 
який дає знання, репродукує їх, грамотний виконавець, а, насамперед, професіонал, здатний до постійного 
самовдосконалення, орієнтований на творчість і гнучкість мислення; особистість, що володіє високою 
загальнолюдською культурою, вміє спрогнозувати кінцевий результат своєї діяльності, втілити в життя свої 
ідеї, активна, емоційно врівноважена і вольова особа. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми дає підстави 
стверджувати, що незважаючи на велику кількість наукових досліджень у галузі педагогіки (В. Бенін, 
Л. Волович, Л. Соколова, О. Газман, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, І. Щуркова та інші) в Україні бракує наукових 
праць, присвячених формуванню саме професійному іміджу майбутнього вчителя фізичної культури.  

Незважаючи на значну увагу педагогів, психологів, філософів, науковців у галузі педагогіки та фізичного 
виховання до означеної проблеми, все ж окремі її кардинальні питання залишаються поки що нерозв’язаними. 
В науці не досліджувалися педагогічні аспекти визначення сукупності професійних та особистих якостей, які 
надають можливість створити позитивний образ вчителя фізичної культури, спрямований на взаємодією з 
учнями та виховання у них інтересу до предмету фізичної культури. Саме професійний імідж виступає 
показником культури педагогічної діяльності, яка забезпечує професійну ідентифікацію і саморозвиток 
особистості майбутнього вчителя фізичної культури. 

Робота виконана за планом НДР Луганського національного університету імені Тараса Шевченко. 
Формулювання цілей роботи.  
Метою нашої роботи виступає визначення педагогічних аспектів формування професійного іміджу 

майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах.  
Результати досліджень. 
Глибокі зміни, що відбуваються у суспільній структурі, економічних, соціальних і культурних процесах, 

модернізація освіти висувають нові вимоги до якості підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. Роль 
професійного іміджу як презентації та затвердження унікальності суб'єкта забезпечує професійну 
ідентифікацію і саморозвиток особи, визначає становлення культури педагогічної діяльності вчителя фізичної 
культури , стає однією з актуальних проблем. 

Наявність професійного іміджу є необхідною умовою, яка дозволяє вчителеві показати себе учням як 
професіонала, в той же час не нівелюючи його людську індивідуальність, та може бути засобом поліпшення 
успішності навчального процесу, та якості взаємин, що складаються в системі вчитель – учень та буде 
передбаченим, адекватним і результативним. 

Розгляд професійного іміджу майбутніх вчителів фізичного виховання як чинника ефективної 
професійної діяльності призводить до необхідності визначення поняття «імідж». 

Проблема іміджу почала розроблятися в науці  відносно недавно. Поняття «імідж» імпортоване в 
педагогіку з галузей реклами, менеджменту, політології в середині XX століття. Трактування поняття «імідж» 
пов'язане з поняттями образу людини, враження або уявлення про нього, з тим, як він представляє себе тим, хто його 
оточує .Наявність іміджу – явище символічної природи , що містить та передає певну інформацію про людину з 



  

метою впливу на оточуючих, зокрема, інформацію про те, яка поведінка відносно носія іміджу прийнятна і якої 
поведінки можна чекати від нього самого, хто він є в сенсі соціальної ролі. Таким чином, імідж людини є те, що 
орієнтоване на сприйняття іншими людьми в його безпосередньому оточенні та адресоване ним як повідомлення про 
свій статус, професійну роль, унікальні риси. 

З погляду П. Берда , «імідж» – це наша візитна картка , загальна картка нашої особистості в очах 
оточуючих , яка складається з багатьох компонентів: що ми  говоримо, як ми дивимось, одягаємось і діємо [1,2]. 
Імідж відіграє велике значення в ділових  і особистісних відносинах , дає можливість бути прийнятим і 
зрозумілим для інших , він відображає здібності та моральні якості індивіда. З висловлювання І. Кристунової , 
«імідж» це символ ,який інформує про соціальний статус індивіда, його професіональній приналежності, 
характер, темперамент, фінансові можливості, смак і навіть сімейне становище [4,3]. 

Більшість дослідників вважає, що імідж може носити як приватний характер (індивідуальний або 
особистісний імідж ) так і груповий . 

В даному випадку він буде розглядітися як соціальної характеристики , яка застосовується у відношенні 
організацій, міста або навіть країни. 

В психології імідж розглядається як цілеспрямований, образ, що формує будь – яку людини , явища, 
предмета, який повинен справити емоційно-психологічну дію на будь-кого з метою популяризації, реклами [6]. 

Деякі дослідники (Є. Богданов, Н. Власова, Е. Дюркгейм, В. Зазикін) наголошують на взаємозв’язку 
понять «імідж» і «стереотип».на думку Є. Богданова і В. Зазикіна під іміджем розуміють «сформований у 
масовій свідомості, що має характер стереотипу, емоційно розфарбований образ когось або чогось», а під 
стереотипом - «спрощений, але в той час стійкий психологічний образ, заснований на аналізі особистого 
досвіду. упередженому ставленні. прагненні швидко розуміти суть і сутність явища» [5]. Разом з тим, ці 
дослідники підкреслюють і відмінність між цими поняттями. Вони відзначають, що стереотип, який виконує 
функцію оцінки і психологічної установки, заснований перед усім на емоціях, переживаннях, симпатіях чи 
антипатіях, він часто формує невірний і необ’єктивний образ. На відміну від нього імідж передбачає спеціальне 
конструювання образу, тобто, творчу направленість [5].  

З точки зору педагогіки, імідж цілеспрямовано сформований, інтегральний образ, обумовлений 
відповідністю внутрішніх і зовнішніх якостей суб’єкта, призначений забезпечити гармонійний взаємовплив 
цього суб’єкта з навколишнім світом. Являючи собою систему взаємопов’язуючих характеристик спеціаліста, 
імідж стає засобом вирішення особистих і професійних проблем.  

В. Шепель під іміджем вбачає деякий образ який  людини, його «Я» представлений світу [10,11]. Як ми 
бачимо, автори співвідносять поняття «імідж» з поняттям «образ». Нам ближче точка зору тих авторів, які 
підкреслюють цілеспрямованість створення образу, що включає в себе як зовнішні, так і внутрішні 
характеристики особистості і спрямованого на вирішення особистих і професійних задач. Більшість дослідників 
відмічають, що сучасний імідж складає частину культури ділового спілкування. В ньому зацікавлені 
представники будь-якої публічної професії. Разом з тим не всі спеціалісти мають уявлення про те, як 
сформувати свій індивідуальний імідж. 

Психологічна взаємодія іміджу обумовлена психічними механізмами людського пізнання. На думку 
психологів, оточуючі зі складністю сприймають приховану інформацію. Як відмічає В. Шепель, недостатньо 
мати внутрішню гідність, треба вчити уміти демонструвати їх через спеціальну систему знаків, прийомів, що 
дають змогу показати себе з виграшного боку. Такою системою знаків виступає віртуальний образ для багатьох 
людей інформація, отримана від зорового чи звукового образу, є єдиним «банком даних», на основі якого вони 
будують відношення до оточуючих людей. Людина спочатку сприймає образ, а потім інтелектуально його 
обробляє. Послідовно, чим точніше створений образ, тим менше сил потрібно для того, щоб знайти спільну 
мову з оточуючими [10].  

Таким чином, імідж програмує певне ставлення до його носія з боку оточуючих, який змінити буде 
досить важко. Крім того, імідж впливає на формування внутрішнього образу «Я», тобто, на самооцінку і 
самоповагу індивіду. 

Є. Русская виділяє три основних компоненти в структурі іміджу людини: візуальний образ (костюм, 
зачіска, пластика, міміка, голос), внутрішній образ (темперамент, настрій, особисті якості) і менталітет (духовна 
практика, інтелект) [8]. 

Інші компоненти в структурі іміджу виділяє В. Бойко: 
1) аудіовізуальну культуру особистості (мова, манера триматися, одяг, зачіска, відповідні очікування 
більшості або відповідної групи людей); 
2) стиль поведінки (професійний, інтелектуальний, моральний, емоційний, комунікативний, естетичний, 
етичний); 
3) внутрішню філософію, систему цінностей людини (життєві установки, моральне кредо, систему 
відносин), що накладає відбиток на зовнішність і манеру поведінки; 
4) атрибути , що підкреслюють статус і звички особистості (обстановка офісу, автомобіль); 
5) психологічний «Я-образ» (образ партнера, що привертає увагу, такий: він зовні і всередині спокійний, 
активний, доброзичливий і т.д.). 

Л. Попова в структурі іміджу виділяє як візуальний, тобто зоровий, так і образ мислення, дій, вчинків. На 
її думку, в структурі іміджу важливу роль відіграє простір життєдіяльності і образ життя, впливаючий на імідж 



  

в цілому. Імідж образу життя - це те, як оточуючі сприймають поведінку і характер особистості, її моральне 
переконання і принципи. 

М. Удальцова включає в структуру іміджу звичайні і спеціально створені якості особистості: 
професіоналізм, компетентність, надійність, гуманітарну освідченність, компетентність у галузі 
психотехнологій. Цікавою є точка зору В. Шепеля, який виділяє три групи якостей, які визначають 
індивідуальний імідж: 

1.Природні якості: комунікабельність, імпатичність, рефлективність, красномовність. Ці якості 
В. Шепель називає загальним поняттям «уміння подобатися людям». 

2. Характеристика особистості як наслідок її освіти і виховання. Це моральні цінності, психічне здоров’я, 
володіння набором людських технологій, таких як міжособистістне спілкування, попередження і вирішення 
конфліктів. 

3. Характеристики особистості, які визначаються її життєвим і професійним досвідом.  
Висновки. 
На сучасному етапі для майбутнього вчителя фізичної культури це актуальна проблема. Престиж 

вчительської професії невеликий, у тому числі і в баченні школярів. Завданням стає представлення себе як 
поважного професіонала і цікавого своєю унікальністю людини, несхожої на інших вчителів. З'являється 
можливість продемонструвати не тільки свою професійну роль, але й цінність, навіть незамінність саме як 
виконавця цієї ролі [12]. 

Ефективність створення професійного іміджу студентів педагогічних навчальних закладів залежить від 
уміння та здатності застосовувати стратегії, пов'язані з інноваційними педагогічними технологіями та може 
бути забезпечена створенням необхідного середовища у вищому навчальному закладі, яке сприяє формуванню 
у студентів мотивації та інтересу до підвищення свого професійного рівня, розкриттям сутності та змісту 
формування іміджу.  

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем формування 
професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури. 
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