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свою діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого. 

Отже, проектна технологія – це засіб реалізації особистісно 

орієнтованого навчання, яке спрямоване на розвиток учня. Через 

співпрацю учня з іншими учнями покращується мотивація навчання, 

зникає напруження, підвищується віра в успіх. Результати цієї технології 

такі: міцне та глибоке засвоєння знань, підвищений рівень самостійної 

роботи учнів, високий рівень науковості в знаннях учнів, вміння 

працювати в групі, проводити групове обговорення, згуртування дитячого 

колективу, мотивація колективних досягнень. 
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Abstract 
The paper focused on the problem of structure formation of professional image of the future 

elementary school teacher, the component of internal and external factors of its determination. 
Special attention is paid to the characteristics of professional image. 
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Стратегія розвитку сучасного українського суспільства потребує 

підвищення вимог до професійної підготовки майбутніх вчителів 
початкової школи. 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. 

Особливого значення на сьогодні набувають наукові пошуки щодо 
вирішення проблеми підготовки вчителя, що є запорукою його успіху в 
майбутній педагогічній діяльності. Зокрема, М. Дідик, А. Капська, 
В. Сластьонін, Г. Сухобська, П. Щербань, В. Ягупов обґрунтували 
сутність і структуру педагогічної діяльності, В. Семиченко – її 
методологічні та психологічні особливості. Проблему формування 
педагогічної майстерності вчителя досліджували Є. Барбіна, Н. Бутенко, 
І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривоніс, Г. Сагач та ін. В. Баркасі, 
А. Карпова, А. Маркова, Л. Мітіна, І. Міщенко, Т. Сорочан вивчали 
питання формування професійної компетентності майбутнього вчителя. 

Найбільш близьким для нас виявився авторський підхід В. Шепеля, 
який стверджує, з одного боку, об'єктивність основи іміджу певною 
культурою професійної діяльності, з іншого – можливість її доповнення в 
процесі самовдосконалення. Він виділяє три групи якостей, що 
визначають професійну частина іміджу: 
– у першу групу входять такі природні якості, як комунікабельність, 

емпатичність (здатність до співпереживання), рефлексивність 
(здатність зрозуміти іншу людину), красномовність. Ці якості 
складають матрицю природних обдарувань, які визначені загальним 
поняттям «уміння подобатися людям». Володіння цими якостями і 
постійні вправи в їх розвитку – запорука успішного створення 
професійного іміджу; 

– у другу групу входять характеристики особистості як наслідок її 
освіти і виховання. До них відносяться моральні цінності, психічне 
здоров'я, володіння набором людинознавчих технологій, таких як 
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міжособистісне спілкування, попередження і подолання конфліктних 
ситуацій і т. д.; 

– до третьої групи відноситься те, що пов'язане з життєвим і 
професійним досвідом особистості. Особливою цінністю є досвід, 
який допомагає особистості загострювати інтуїцію на ситуацію 
спілкування, що має особливе значення у процесі формування 
професійного іміджу.  

– Самовпевненість і стандартність поведінки, на думку В. Шепеля, 
негативно впливає на сприйняття людьми особистості, яка 
зацікавлена у визнанні і доброзичливому відношенню до себе  
[1, с. 36].  

– Особливе значення В. Шепель надає духовній складовій іміджу: 
володіння духовністю виступає в якості неодмінної умови створення 
професійного іміджу, а самопізнання виступає одним з вихідних умов 
[2, с. 85].  
Аналіз досліджень окресленої проблеми дозволяє зробити висновок, 

що характеристики структурних елементів професійного іміджу та їх 
співвідношення варіюються в залежності від точки зору авторів на 
сутність досліджуваного поняття.  

Характер професійного іміджу може бути як позитивним, при 
гармонійній взаємодії його з природного і соціального середовища і при 
високому рівні збалансованості особистісних утворень, так і 
негативним – при негармонійному взаємодії іміджу з середовищем або 
при низькому рівні збалансованості особистісних утворень. 

Таким чином, імідж в сучасній науці розглядається як відносно 
постійна категорія. Можна говорити про існування ядра іміджу (риси 
особистості, закладені в ранньому дитинстві). Разом з тим імідж є 
цілеспрямовано сформованим образом, але якщо при його штучному 
конструюванні не брати до уваги це ядро, то відбудеться відчуження 
людини від власної індивідуальності, втрата справжньої ідентифікації з 
собою. У критичній ідентифікації сутність людини залишиться тією, яка 
була сформована генетично і в ході первинної соціалізації, а все інше, 
що не відповідає особистості, носитиме нестійкий характер і проявлятися 
в будь-який момент. Імідж вчителя визначається не стільки емоційним 
забарвленням, скільки рівнем вольового контролю і рефлексії, тоді він 
набуває особистісного характеру [3, с. 65]. 

Визначаючи, яким повинен бути професійний імідж майбутнього 
вчителя, здатного реалізувати завдання становлення особистості учня, 
враховуючи вищесказане, зазначимо, що це високоморальна особа, 
гуманіст; останнє проявляється в його вчинках, промовах і його 
професійній діяльності; його зовнішній вигляд базується на внутрішній 
культурі; крім того, він знаходиться в гармонійних відносинах з 
середовищем, що відбивається в його зовнішньому вигляді. 

Професійний імідж майбутнього вчителя ми, слідом за Л. Воловичем 
і Л. Соколовою, розглядаємо в якості компонента, який забезпечує 
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цілісність культури педагогічної діяльності [4, с. 187]. Проблема іміджу як 
компонент культури педагогічної діяльності в сучасній науці не є новою 
(В. Шепель, Л. Соколова та ін.). Взаємодія іміджів вчителя і учня на 
високому рівні культури – це завжди творче самовираження обох 
суб'єктів освіти, воно діалогічне. Така взаємодія, на думку А. Косогова, – 
це залучення до нових складових культури. У цій ситуації недоліки 
професійної поведінки педагога не ідентифікуються у співвідношенні з 
інтернальною орієнтацією, тобто відповідальністю педагога за свої 
вчинки [5, с. 22–124]. 

В цілому це явище визначається комплексом факторів, узагальнене 
уявлення про яких вкладається у формулу «відсутність культури 
педагогічної діяльності вчителя». Саме культура педагогічної діяльності 
вчителя визначає характер повсякденної педагогічної взаємодії 
незалежно від розв'язуваних завдань. 

У контексті нашої теми професійний імідж майбутнього вчителя – це 
система особистісних якостей (толерантність, тактовність, доброзичливість, 
рефлексивність, емпатія та ін) та психологічних (вербальні і невербальні, 
способи спілкування, позиції, ролі), до яких цілеспрямовано повертається 
вчитель з метою досягнення культури педагогічної діяльності. 

Професійний імідж майбутнього вчителя як динамічна 
характеристика, яка перебуває у постійній взаємодії суб'єкта – носія 
іміджу з середовищем (соціальним, природним, культурним), 
формується і розвивається в процесі діяльності. 

Розглядаючи діяльність як сукупність таких її властивостей, як 
цілепокладання, предметність, осмисленість, перетворюючий характер, 
В. Шадриков відзначає, що «в даний час втрачено розуміння сутності 
діяльності як мистецтва і діяльності як щастя» [6, с. 6–7]. Тим часом таке 
розуміння діяльності присутнє у Аристотеля, Е. Фромма [7, с. 17]. 
Включення людини в діяльність – основний шлях розвитку особистості, 
формування її індивідуальних якостей, активної життєвої позиції 
(Л. Виготський, М. Каган, І. Кон, А. Леонтьєв). 

Професійний імідж вчителя сприяє реалізації завдання створення 
спільності, яка відкриває соціальний простір задля впливу на почуття і дії 
учнів. У цьому випадку вчитель гідний того, щоб учні рівнялися на нього, 
ідентифікували себе з ним. 

Виділимо характеристики професійного іміджу, які сприяють 
організації спільності в педагогічному спілкуванні, яке М. Каган визначає 
тільки як суб'єкт-суб'єктна, де в наявності конгруентність(відповідний, 
співпадаючий) партнерів [8, с. 391]. Подібне спілкування К. Роджерс 
називає терапевтичним, що робить людину більш здоровою, 
урівноваженою, відкритою і цілісною. 

У комунікативній стороні педагогічного спілкування однією з 
необхідних іміджевих характеристик є красномовність – вміння вселяти і 
переконувати словом. Мовний матеріал, що використовується учителем, 
повинен бути адаптованим до рівня підготовленості слухача і виступати 
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зразком культури мовлення. Спілкуючись, вчитель не повинен забувати 
про тон, яким розмовляє з іншими людьми. Емоційність мови вчителя 
завжди повинна мати позитивну спрямованість, так як заразити 
негативними емоціями набагато легше, ніж позитивними. Невміння 
вчителя грамотно і образно виражати свої думки позначається на 
працездатності дитини, знижує рівень життєдіяльності, продуктивність 
вчення. 

У перцептивній стороні педагогічного спілкування виділимо:  
– емпатічність як здатність співпереживати і співчувати, вміння 

вловлювати настрій людей, виявляти їх установки і очікування. 
Педагогічна емпатія (співпереживання, адекватна реакція на вчинки 
й почуття дітей) включає не тільки розуміння будь-якого почуття 
дитини, але і у відповідь вираз свого розуміння цих почуттів через 
механізм ідентифікації. Учитель, який не вміє вловити настрій, який 
залишається глухим до проблем дитини, не зможе наладити контакт з 
учнями, так як дитина інтуїтивно відчуває тих, хто переживає за 
нього. Неемпатичний вчитель часто стає причиною шкільної 
дезадаптації,( не процес, а стан, що виникає від незадоволення 
основних потреб у результаті використання неадекватних 
способів поведінки). навіть не бажаючи цього; 

– привабливий візуальний образ учителя складається із комплексу 
невербальних засобів спілкування. До невербальних засобів 
спілкування відносяться міміка, візуальна взаємодія, просторова і 
тимчасова організація спілкування, тактильна комунікація, пантоміміка, 
жести. Охарактеризуємо їх роль у створенні професійного іміджу 
вчителя. 
Міміку визначають як індикатор емоційних станів суб'єкта. У 

формуванні професійного іміджу важливо як уміння вчителя адекватно 
виражати свій стан, так і здатність правильно зрозуміти вираз обличчя 
учня. Л. Фрідман відзначає, що багато вчителів вважають за необхідне 
створювати «спеціальний вираз обличчя» для впливу на учнів: 
найчастіше це суворе обличчя з насупленим чолом і стиснутими губами, 
нібито сприяє хорошій поведінці та успішності учня. Механізм подолання 
цього помилкового стереотипу полягає в гармонізації емоційного стану 
вчителя і фізичних дій, за допомогою яких він представляє свої емоції. 
Учням легше спілкуватися з тим вчителем, по обличчю якого можна 
«читати». І, навпаки, відсутність міміки, нерухомість особи перешкоджає 
спілкуванню. 

Працюючи над формуванням привабливого візуального образу, 
вчителю потрібно враховувати, що вплив погляду залежить від дистанції 
спілкування. Дослідниками відмічено, що існує якийсь оптимальний ритм 
обміну поглядами в ситуації педагогічного спілкування, коли 
індивідуальний зоровий контакт чергується з охопленням очима всього 
класу, що створює робоче поле уваги (214). 

Працюючи над професійним іміджем, майбутній учитель повинен 
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враховувати зв'язок між процесом спілкування і розташуванням 
співрозмовників відносно один одного в просторі. 

Найменш вивченим компонентом невербальних комунікацій є 
тимчасова організація. Час як фактор комунікації розглядається в 
дослідженнях Н. Маслової. Нею відзначено:  
1) деякі тимчасові особливості невербального взаємодії виступають як 

механізми спілкування в діалозі;  
2) взаєморозуміння партнерів і ефективність діалогу оптимальніше при 

одночасному виявленні у партнерів однакових поз, міміки, поглядів;  
3) при однаковій частоті невербальних елементів у партнерів 

спілкування протікає більш успішно;  
4) збільшення тривалості «дзеркальної пози» при одночасній зменшенні 

частоти і тривалості взаємних поглядів підвищує продуктивність 
діалогу. 
У процесі формування професійного іміджу вчителеві необхідно 

враховувати той факт, що основна інформація про взаємовідношення 
між людьми передається в перші 20 хвилин спілкування, а в інший час 
відносини розвиваються і удосконалюються. 

Таким чином, ми розглянули далеко не всі структурні компоненти 
створення професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи. 
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо: по-перше, професійний імідж 
майбутнього вчителя, що складається насамперед з професіоналізму 
(мистецтва володіння знаннями з предмета, педагогічними технологіями, 
психологічною грамотністю) та адаптованість поряд із рішучістю є 
ключем до успіху у педагогічній діяльності. По-друге, імідж це сполучення 
науки та мистецтва, яке надає креативні можливості для кожного. 
Правильно сформований професійний імідж працює на вчителя, 
полегшує його професійну діяльність, урізноманітнює й насичує життя, 
робить його особистість неповторною. 
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