
 1 
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ІМІДЖ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА 
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Анотація. У статті на підставі аналізу літературних джерел розглянуті питання професійної компетентності 
сучасного викладача вищого навчального закладу, складники та професійно значущі якості викладача; імідж 
викладача в умовах гармонізації вищої освіти до європейських стандартів та шляхи формування позитивного 
іміджу для успішної діяльності викладача. 
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Аннотация. Кайдалова Л.Г. Профессиональная компетентность и имидж современного преподавателя. 
В статье с помощью анализа литературных источников рассмотрены вопросы профессиональной 
компетентности современного преподавателя высшего ученого заведения, составляющие и профессионально 
значимые качества преподавателя; имидж преподавателя в условиях гармонизации высшего образования к 
европейским стандартам и пути формирования позитивного имиджа для успешной деятельности 
преподавателя. 
Ключевые слова: профессиональный, преподаватель, имидж, компетентный. 
Annotation. Kaidalova L.G. Professional competence and image of the modern teacher. In the article by means of 
analysis of references questions of professional competence of the modern teacher of the maximum scientific 
institution, making and professionally significant qualities of the teacher are examined; image of the teacher in 
conditions of harmonization of higher education to the European standards and a way of formation of positive image 
for successful activity of the teacher. 
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Вступ.  
У сучасних умовах гармонізації вітчизняної вищої освіти з вимогами європейських стандартів 

професіоналізм та імідж викладача набувають особливої актуальності, оскільки за останні роки суттєво 
змінились вимоги до викладача вищого навчального закладу. Позитивний імідж викладача забезпечує імідж 
вищого навчального закладу та особистий імідж. 

Питаннями професійної компетентності, педагогічної майстерності викладача ВНЗ займаються 
педагоги, психологи, соціологи, менеджери освіти та ін. Проблема професійної компетентності педагогічної 
компетентності розглядалась у працях К.Б.Віаніс-Трофименко, М.В.Гордієнка, В.М.Гриньової, 
М.М.Зароцького, І.О.Зязюна, Н.В.Кузьміної, Г.В.Лісовенко, С.Д.Максименка, А.К.Маркової, Г.І.Приходько, 
А.Є Радченко, Л.Є. Сігаєвої, В.І.Свистун, Н.Б. Щокіної та ін. [1,3, 6, 7,8, 10, 12, 15]. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що проблемі іміджу викладача вищого навчального закладу 
приділялась недостатня увага. Зокрема, торкались проблеми іміджу вчителя та викладача А.Калюжний, 
П.С.Лернер, О.В.Скворчевська, О.С.Нурєєва та ін. [5, 6, 9 ]. 

Як зазначають К.Б.Віаніс-Трофименко та Г.В.Лісовенко, більшість науковців серед ключових позицій 
професійної компетентності вчителів виводять на перше місце саме продуктивну компетентність та 
розглядають її не лише як вміння працювати, а насамперед, як здатність до створення власного продукту, 
прийняття певних рішень, несення відповідальності за них [1]. Професійна компетентність науково-
педагогічного працівника (В.І.Свистун) ґрунтується на його досвіді, сукупності психолого-педагогічних, 
методичних та інших знань, навичок і вмінь, відбувається її розвиток і саморозвиток у процесі свідомого 
особистісного та професійного становлення у педагогічній діяльності про [14]. На думку Н.Гусак, професійна 
компетентність неможлива без високого рівня знань, усвідомлення перспектив вивчення певних дисциплін, 
їхньої ролі в педагогічній діяльності [4]. 

Дослідження виконані по плану Національного фармацевтичного університету. 
Формулювання цілей роботи. 
Метою статті є висвітлення досліджень з проблеми професійної компетентності та іміджу сучасного 

викладача вищого навчального закладу. 
Результати досліджень. 
Ми схиляємось до визначення, що  професійна компетентність викладача це – знання предмета, 

педагогіки, психології, логіки, принципів, форм і методів, технологій навчання і виховання, змісту предмета та 
індивідуальних особливостей студента; уміння спілкуватися, дохідливо, на високому науковому рівні 
викладати навчальний матеріал, володіти педагогічними технологіями. Це органічне поєднання теоретичної та 
практичної готовності до здійснення діяльності. 

Серед професійних якостей педагога А.К.Маркова зазначає педагогічну ерудицію, педагогічне 
цілепокладання, педагогічне мислення, педагогічну імпровізацію, педагогічне спостереження, педагогічну 
спритність, педагогічний оптимізм, педагогічне передбачення та ін. [ 8]. 

Професійна компетентність, знання, вміння та навички викладача самі по собі не забезпечують успішне 
здійснення педагогічної діяльності і не створюють гідну репутацію. Для цього необхідно користуватись 
повагою та авторитетом серед колег, студентів, тобто створити свій неповторний імідж. Іншими словами, 
кожній людині необхідний свій  імідж, тобто те уявлення, яке вона створює сама про себе і яке виступає як 
зовнішнє відображення особистості такої людини та показник її професійних та особистісно значимих 
якостей. 
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Анетування викладачів Національного фармацевтичного університету та Харківського медичного 

університету щодо професійно значимих якостей викладача показало, викладачі мають різні точки зору щодо 
розуміння якостей. У анкетуванні брали участь 56 викладачів. Науковий ступінь кандидата наук та вчене 
звання доцента мають 46 викладачів. Педагогічний стаж до 10 років мають 10 викладачів, 12 викладачів – до 
12 років, 8 – до 15 років; стаж від 15 до 20 років у 8 викладачів, а від 20 до 25 років мають 4 викладачі; від 25 
до років – 14 викладачів. Викладачі надають превагу таким якостям як: професійна компетентність – 48 
викладачів (86 %); психолого-педагогічні знання – 46 викладачів (82 %); володіння педагогічними 
технологіями - 47(84%); використання активних методів навчання- 50 викладачів (89,2%). Ораторська 
майстерність на думку 46 викладачів (82%) повинна бути притаманна сучасному викладачеві. 
Комунікативною компетентністю як вважають 89,2% опитуваних повинні володіти викладачі вищого 
навчального закладу; емоційний контакт викладача з аудиторією повинен бути як зазначають 71,4 % (40 
викладачів). Щодо культури мови, то її виокремлюють 82 % викладачів; уміння слухати 38 викладачів (68%). 
Тактовність, вимогливість, дисциплінованість та повага до студентів були названі важливими у 92,8%  (52 
респонденти), педагогічний стаж яких від 15 до 35 років. Акторські здібності повинні бути притаманні 
сучасному викладачеві на думку 32 опитуваних, які мають досвід роботи переважно від 5 до 20 років. 

Розглянемо, що являє собою імідж людини. Імідж походить від лат. ”imitari”, що означає імітувати, а у 
пер. з англ. ”image” – образ, вираз) – образ, який складається не тільки із зовнішнього вигляду (одяг, прикраси, 
зачіска, макіяж та ін.), але і з постави, ходи, уміння говорити, рухатися. 

У психолого-педагогічному словнику Є.С.Рапацевича, “імідж“ – це стереотипизований образ 
конкретного об’єкта, що існує у свідомості мас. І як правило, імідж відноситься до конкретної людини, але 
може поширюватися на певний товар, організацію, професію тощо [11]. 

Імідж педагога це – один із основних засобів реалізації принципів навчання та виховання своєю 
особистістю. Позитивний імідж сучасного викладача вищого навчального закладу тісно пов’язаний із його 
професійною компетеністю, педагогічною майстерністю, психолого-педагогічною культурою особистості 
викладача та особистісними й професійно значущими якостями педагога.  

Зауважимо, що при формуванні іміджу педагога його особисті якості переплітаються з тими, що 
приписуються йому оточуючими. 

Слід зауважити, що імідж викладача формують:  
1) сам викладач;  
2) іміджмейкери;  
3) засоби масової інформації;  
4) люди, що оточують – друзі, рідні, співробітники, студенти, батьки студентів. 

Особистий імідж є важливим складником для вищого навчального закладу, для іміджу кафедри і для 
самого викладача, оскільки  впливає на імідж навчального закладу і на кар’єрний ріст, а саме: імідж впливає на 
тих, хто приймає рішення в питаннях професійного росту; люді зайняті, тому здатні приймати рішення на 
підставі першого враження; 

Створюючи власний імідж викладачеві необхідно врахувати, що імідж може бути як позитивний, так і 
негативний. Завдяки іміджу також можна скласти враження про людину, її характер, освіченість, інтелект, 
рівень культури, поведінку тощо. Погляди, враження, думки про людину можуть бути сформовані на підставі 
прямої інформації, що формує імідж. Інформація може усвідомлюватись чи не усвідомлюватись людиною, 
оскільки знаходиться на підсвідомості і проявляє себе лише в почуттях. В узагальненому вигляді цей принцип 
можна сформулювати так: впливаючи на людей з метою створення у них позитивного враження, необхідно 
впливати не тільки на їх свідомість, а й на підсвідомість, щоб у них виникало почуття приємного при 
згадуванні вашого імені. 

Отже, формуючи імідж, необхідно впливати перш за все на підсвідомість людей, ніж на їх свідомість. 
Думка, що виникла у людини під впливом підсвідомої інформації, розцінюється нею як власна, тому що 
джерело її виникнення не очевидне. Люди зазвичай собі довіряють більше, ніж іншим, то і підсвідомому 
враженню вони будуть довіряти більше, ніж свідомому.  

Педагогічна культура викладача пов’язана з усіма елементами особистісної культури: моральною, 
естетичною, розумовою, правовою, політичною, екологічною та ін. Оскільки, як вважає С.С.Вітвицька, вона є 
інтегральним показником інших видів культур, їх складовою і, в той же час, включає їх у себе [2]. 
Складниками педагогічної культури є: світогляд, наукова ерудиція, духовне багатство, педагогічна 
майстерність, педагогічні здібності, педагогічна техніка і культура зовнішнього вигляду, культура мови, 
культура спілкування, педагогічний такт, прагнення до самовдоскалення. 

Для становлення мовленнєвої культури педагога велике значення має знання і володіння різними 
мовленнєвими стилями – побутовим, діловим, науковим, художнім. Залежно від аудиторії, з якою спілкується, 
викладач, необхідно обрати і відповідний стиль мови для забезпечення ефективного спілкування. Досягається 
це знанням мови і наявністю мовних навиків, які формуються в мовній діяльності, з досвідом. Безумовно, 
мовленнєва культура безпосередньо залежить від мовного середовища: чим вищий рівень мовленнєвої 
культури населення, тим більше він впливає на виховання і формування особистості [3]. 

 Погляд є одним із елементів особистісного і ділового іміджу, оскільки демонструє наміри та настрій 
людини. Для викладача важливо навчитись моделювати погляд. Це буває складно в певні моменти і для цього 
потрібні певні навички. Очі доброзичливої, щирої та відвертої людини випромінюють тепло і здатні 
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«притягувати» до себе людей. І навпаки, зла людина навіть коли посміхається не може змінити вираз своїх 
холодних очей. Погляд викладача повинен бути доброзичливим, уважним, зосередженим.  

Тому, для підвищення власного рейтингу і позитивного сприйняття оточуючими важливо звертати на це 
увагу і уміти вигідно себе подати. Зовнішній облік допомагає людині привернути до себе увагу, створити 
позитивний настрій, бути не тільки симпатичною людиною, а й прекрасним педагогом. 

Одяг повинен гармоніювати з фігурою, виглядом педагога, бути красивим і охайним. Викладач є 
прикладом для студентів у всьому, і в одязі теж, він зобов'язаний стежити за модою, одягатися елегантно, але 
скромно. Елегантно, красиво одягнений викладач викликає позитивні емоції студентів, піднімає їх настрій, 
спонукає стежити за собою, виховує їх смак. Одяг викладача повинен гармонійно доповнювати його 
професійну діяльність, його індивідуальні особливості. Тому його зовнішність повинна, в першу чергу, 
виконувати професійну функцію: бути надійним помічником у навчанні та вихованні студентів. Увесь вигляд 
педагога повинен гармонійно доповнювати його професійну діяльність, його індивідуальність, допомагати у 
вихованні студентів. Головне в зовнішньому вигляді – охайність і чистота, елегантність і відчуття міри. 
Педагог повинен уміти красиво одягатися, враховуючи тенденції сучасної моди, але при цьому уникати 
крайнощів.  

Педагог повинен працювати над своєю зовнішністю, щоб завжди добре виглядати, мати свій стиль, 
образ, який включає не тільки зовнішній вигляд (одяг, прикраси, зачіска, макіяж).  Тому для іміджу люди 
беруть те, що краще всього застосовувати; посміхатись всім і всюди, демонструвати відвертість і увагу, 
слідкувати за зовнішнім виглядом, одягом та зачіскою.   

Дослідження психологів підтверджують, що самопочуття і стан педагога мають межі ресурсів 
психічного здоров'я, і, щоб продуктивно працювати викладач повинен, насамперед, уміти раціонально 
витрачати свою психічну енергію, знати як її можна поповнювати, відновлювати. Це допоможе йому 
усвідомлено й ефективно розподіляти свої сили протягом кожного дня, тижня, місяця, року, володіти 
ситуацією і собою, зберігати працездатність і оптимізм, бути упевненим у собі, і, нарешті, успішно працювати 
[13].  

Для викладача важливим є контакт з оточуючими і значною частиною іміджу є: висока самооцінка, 
впевненість у собі; віра в добро та в людей; соціальна та особиста відповідальність; бажання змінюватись і 
вміння ризикувати при здоровому почутті само зберігання. 

Висновки.  
Таким чином, для успішної педагогічної діяльності викладачеві вищого навчального закладу повинні 

бути притаманні високий професіоналізм та компетентність, педагогічна майстерність та позитивний імідж. 
Викладач повинен постійно працювати над постійним вдосконаленням своєї компетентності, педагогічної 
майстерності та створенням позитивного іміджу. 

Подальші дослідження планується провести у напрямку вивчення проблем становлення професійної 
компетентності викладача вищої школи. 
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