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 ВСТУП 

Сучасний етап суспільно-економічного розвитку України відзначається 

глобальними перетворювальним процесами; система вищої освіти також зазнає 

змін, що спрямовані на створення необхідних умов для підготовки фахівців, які 

будуть конкурентоспроможними у Європейському просторі, здатними жити та 

працювати в новій політичних, економічних та соціокультурних реаліях, 

здатними до самоосвіти та саморозвитку впродовж життя. Система освіти в 

Україні реформується на засадах національної ідеї, сучасних освітніх парадигм, 

нових цілей і змісту навчання й виховання учнівської молоді, впровадження 

новітніх технологій у навчальний процес. 

Зростаюча потреба суспільства у кваліфікованих педагогічних кадрах, 

висунула на перше місце завдання підвищення якості підготовки випускників 

вищої професійної школи, виховання нового типу вчителя-професіонала, що має 

певні конкурентні переваги, здатного знайти і реалізувати себе в професії. 6 

вересня 2014 року набув чинності новий закон України «Про вищу освіту», який 

ставить за мету значне підвищення якості вищої освіти нашої держави. Згідно з 

законом, кожен вищий навчальний заклад буде доводити, що він надає якісні 

освітні послуги та має змогу забезпечити високий рівень якості підготовки 

фахівців, що висуває більш високі вимоги до змісту та організації професійної 

підготовки. З одного боку, кожен вищий навчальний заклад отримає більшу 

автономію, що надасть йому можливість упроваджувати власні освітні та наукові 

програми. З іншого боку, конкурентна система державного замовлення змусить 

вищі навчальні заклади змагатися за абітурієнтів та розподіл бюджетних місць. У 

таких умовах професійний імідж фахівця набуває одного з вирішальних чинників, 

за якими абітурієнти будуть обирати напрям підготовки. 

З одного боку, престиж вищої освіти за останні десятиліття виріс, оскільки 

поширена думка, що якісна освіта є передумовою отримання достойної роботи та 

стрімкої карʼєри. Крім того, педагогічні професії традиційно користуються 

повагою в суспільстві через їхні гуманістичні функції виховання молодого 

покоління. З іншого боку, через обʼєктивні чинники, серед яких недостатнє 
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фінансування системи середньої освіти в Україні, недоліки морального виховання 

в освітніх закладах та сімʼях, зниження престижності педагогічної праці, 

збільшення середнього віку вчителів загальноосвітніх шкіл тощо, популярність 

багатьох педагогічних спеціальностей, серед яких і вчителі технологій, значно 

знизилася. Система підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів в Україні 

вимагає значних реформ. Сучасний ринок праці також не створює додаткових 

стимулів для обрання молоддю спеціальності вчителя технологій. Втім, 

конкурентоспроможність випускників вищих педагогічних навчальних закладів 

може підвищитися за рахунок наявності позитивного професійного образу, 

ефективної самопрезентації на основі сформованої Я-концепції та високого рівня 

професіоналізму. Усе вищезазначене робить проблему формування іміджу 

майбутніх учителів технологій у навчально-виховному процесі вищого 

навчального закладу вкрай актуальною. 

Монографія містить теоретичний аналіз сутності професійного іміджу 

майбутнього вчителя технологій, визначення основних методологічних засад його 

формування в педагогічному університеті, стислий опис технологій формування 

професійного іміджу майбутніх учителів технологій, а також основні засади 

проведення моніторингу процесу його формування. 
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РОЗДІЛ 1 

ІМІДЖ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФЕНОМЕН ЇЇ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ 

ТА ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ 

 

1.1. Трансформація уявлень про поняття «імідж» особистості в 

історичній ретроспективі 

 

Імідж – феномен ХХ століття, але своїм корінням він сягає глибини історії. 

Імідж можна вважати джерелом інформації про соціальний статус особи, її 

матеріальний стан, цінності, ступінь самореалізації тощо. Імідж професії – це 

поєднання власних уявлень про себе, самоусвідомлення як представника певної 

професійної групи крізь призму стереотипів сприйняття її оточенням 382. 

Поняття «імідж» залучено до української мови з англійської («image»), яке, 

зокрема, походить від латинського слова «imago», що перекладають як «образ, 

вид». У сучасному тлумачному словнику іншомовних слів запаспортизовано таке 

визначення поняття «імідж»: «уявлення (часто цілеспрямовано створюване) про 

чийсь внутрішній та зовнішній вигляд, образ». 

Створення особливого образу віддавна турбувало людей. Не застосовуючи 

поняття «імідж», вони замислювалися над тим, як краще репрезентувати себе на 

громадських зборах та під час різноманітних подій, виділитися в суспільстві, 

впливати на громадську думку. Для цього використовували розфарбовування 

обличчя та тіла, особливості фігури, спеціальний одяг, зачіски тощо. Створення 

іміджу відбувалося стихійно та несвідомо. Поняття «імідж» формувалося й 

розвивалося впродовж багатьох століть. Представники різних суспільних груп, 

вожді, правителі, громадські діячі створювали ефективний для себе образ, щоб 

впливати на людей для досягнення особистих цілей. Заради цього вони 

застосовували різні способи: спеціальний одяг, прикраси, прийоми ораторської 

техніки, жести, міміку тощо. 

На цілеспрямованому створенні образу політиків акцентував Н. Макіавеллі 

(1469–1527), у якого, як стверджують, було загострене «відчуття іміджу». Він 
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радив державним діячам поводитися за певними правилами у різних ситуаціях, 

щоб відповідати очікуванням народу та демонструвати ті якості, які є особливо 

значущими для людей. Н. Макіавеллі вперше звернув увагу на можливість 

маніпуляцій громадською думкою завдяки спеціально сконструйованого образу. 

Він виокремлював реальний і необхідний імідж політика та окреслював 

можливість свідомої побудови необхідного іміджу 256. 

Залученню до обігу поняття «імідж» передують психологічні дослідження, 

предметом яких був образ. Дослідження різних аспектів образу має давню 

традицію в психології. Серед науковців, що студіювали образ, такі: Б. Ананьєв 

12, О. Леонтьєв 242, Б. Ломов 248 та ін. Уперше теоретичне осмислення 

образу здійснив англійсько-американський представник структуралізму Едвард 

Тітченер (1867–1927), який стверджував, що образи є елементами ідей та 

відображають переживання, непов’язані з поточним моментом, наприклад, ті, які 

відбуваються в нашій пам’яті. Він виокремлював такі ознаки образу: якість, 

інтенсивність, тривалість, виразність. Е. Тітченер вважав образ одним із елементів 

свідомості, за допомогою якого феномени внутрішньої реальності репрезентують 

у структурі свідомості [428].  

Відтоді розуміння образу в психології не зазнало значних змін. 

Представники психоаналітичного напряму психології поглибили розуміння цієї 

категорії. З. Фрейд, який розміщував психічні образи між свідомим та 

несвідомим, уважав, що вони пов’язують людину не з об’єктивною реальністю, а 

з її внутрішнім світом [412]. К. Юнг поглибив розуміння образу, репрезентувавши 

його як активні феномени душевного життя. На думку К. Юнга, людина живе 

тільки у світі образів, що не просто репрезентують реальність, а й виконують 

активну творчу функцію [432]. 

Від середини ХХ століття образ стає предметом багатьох теоретичних та 

практичних досліджень, оскільки зміна методологічних засад психології зробила 

його однією з базових категорій сучасної науки. На думку радянського психолога 

Б. Ломова, який одним з перших почав досліджувати сенсорно-перцептивні 

образи, відтворення образу в психічному просторі відбувається завдяки 
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просторовому розгортанню тимчасової послідовності сприйманню елементів 

предмета. За такого підходу образ є взаємозв’язком зовнішнього і внутрішнього 

світу, засобом, за допомогою якого характеристики реальності (час, послідовність 

тощо) трансформуються в характеристики внутрішнього психічного простору, 

породжуючи його [248]. О. Леонтьєв створив цілісну концепцію образу світу, 

який є індивідуальним для людини, цілісною суб’єктивною картиною довкілля, 

опосередкованою психічним відбиттям. Образ світу побудований на підставі 

чуттєвих образів, що, потрапляючи до сфери свідомості, трансформуються та 

набувають нових властивостей [242]. 

Найпоширенішою в психології є позиція щодо образу як наслідку 

психічного відбиття (представлення) того чи того об’єктивного явища; під час 

якого можливі перетворення вихідної інформації, і, відповідно, образ 

необов’язково є точною копією того, що відображається; процес створення образу 

може бути активним та цілеспрямованим і містити процедури аналізу (що дає 

змогу відобразити типове в об’єкті) та синтезу (завдяки чому образ має риси 

індивідуального явища) [314]. Усі ці характеристики можуть бути застосовані до 

іміджу, але поняття не є повністю ідентичними, про що йтиметься далі. 

Отже, передумовами для створення теорії іміджу стали теорії 

структуралізму (Е. Тітченер), біхевіоризму, когнітивізму (Дж. Бруннер) 

психоаналізу (З. Фрейд, К. Юнг), теорії діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, В. Мясіщев, С. Рубінштейн), ідентифікації (М. Вебер, П. Сорокіч), 

особистого сприйняття (Г. Андрєєва, Б. Ломов, І. Кон, О. Леонтьєв). Уже 

початком ХХ століття були датовані перші технології формування іміджу, які 

використовували в підприємницькій галузі та в комерційній рекламі. 

На початку ХХ століття поняття «імідж» широко застосовували в російській 

літературі та мистецтві. У цей час виникають спроби більш глибокого 

теоретичного дослідження явища в роботах театральних митців (Є. Вахтангов, 

В. Немирович-Данченко, К. Станіславський та ін.). 

Американський соціолог і психолог Ервінг Гоффман у своїй роботі 

«Самопрезентація у повсякденному житті» (“The Presentation of Self in Everyday 
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Life”) наприкінці 50-х років ХХ століття заналізував механізми сприймання та 

створення образу людини у свідомості інших. Відповідно до його висновків, 

особистість передає інформацію про себе двома способами: по-перше, за 

допомогою того, що вона говорить (вербальна комунікація), по-друге, за 

допомогою того, що вона «видає» (контекстуальна, невербальна та ймовірно 

ненавмисна, непередбачувана комунікація). Усвідомлення та усвідомлення 

механізмів сприймання та створення образу, на думку науковця, мають сприяти 

більш ефективній саморепрезентації та досягненню цілей комунікації [452]. 

Питання іміджу особистості зацікавили західних науковців у 60-х роках ХХ 

століття. Існує позиція, що вперше поняття «імідж» виникло в дослідженні 

«Імідж. Знання у житті та суспільстві» (“The Image. Knowledge in Life and 

Society”) американського економіста та соціолога Кеннета Еварта Боулдінга, який 

обґрунтував його значущість для успіху в бізнесі, уважав імідж засобом 

усвідомлення суспільства й людської поведінки та мріяв про створення нової 

науки про конструювання іміджу [447].  

Упродовж наступних десятиліть поняття «імідж» набуло широкого 

розповсюдження та було залучено до різних сфер соціального життя, спочатку в 

галузі реклами та маркетингу, що відбулося завдяки пожвавленню сфер бізнесу та 

торгівлі, де імідж є чинником впливу на масову свідомість споживача. Згодом це 

поняття стали застосовувати в психології, соціології, культурології та 

менеджменті, а потім і в педагогічних дослідженнях. Утім, на теренах 

Радянського Союзу в 1970-х роках поняття «імідж» мало пейоративне 

забарвлення, яке передбачало маніпулювання масовою свідомістю. Це, на думку 

радянських ідеологів, було притаманне тільки капіталістичній реальності і аж ніяк 

не личило «будівникам комунізму», що не сприяло зацікавленості науковців. 

Останні десятиліття ХХ і перше десятиліття ХХІ століття марковані значним 

інтересом соціологів, психологів, культурологів, педагогів до цього феномену. 

Були визначені закономірності та технології формування іміджу, які стали 

користуватися попитом насамперед у політичній царині, де імідж є образом 

політика, що спрямовує масову свідомість у найбільш значущі для нього галузі. 
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Наразі поняття «імідж» є міждисциплінарним, таким, що синтезувало особливості 

різних сфер людського існування, та водночас є особливим для кожного окремого 

наукового напряму. 

Ґрунтовні та комплексні дослідження іміджу стали виникати наприкінці ХХ 

століття в психологічній науці. Зарубіжні дослідження здійснюють у двох 

основних напрямах: 1) створення практичних методик та прийомів формування 

іміджу, надання порад та рекомендацій політичним діячам, публічним людям, 

бізнесменам, маркетологам та ін. щодо формування позитивного іміджу особи, 

компанії чи товару (К. Боулдінг, М. Вудкок, Д. Джеймс та ін.); 2) фундаментальні 

теоретичні дослідження психологічних механізмів формування іміджу, створення 

психодіагностичних методик вимірювання рівня його сформованості 

(Б. Зейгарник, О. Коннор та ін.).  

У зарубіжних розвідках імідж досліджували та визначали як штучно 

створений носій інформації (Б. Брюс), саморекламу (П. Берд), індивідуальність як 

набір особистісних якостей (Р. Дентон), знакову структуру (Ж.-П. Бодуан, Г. 

Вілсон, К. Макклафін). Науковці створили парадигму практичних засобів, 

прийомів, за допомогою яких створюється імідж (Г. Вілсон, Д. Карнегі, 

К. Макклафін).  

Провідною передумовою визначення психологічної сутності категорії 

імідж, виникнення науково-практичної галузі іміджелогії стало з’ясування 

науковцями (О. Леонтьевим 242, Б. Ломовим 248, К. Юнгом 432 та ін.) різних 

аспектів феномену «образ» як наслідку психічного відбиття у свідомості індивіда 

чи масовій свідомості явищ і процесів об’єктивної реальності. Наприкінці 

XX століття сутність іміджу як соціально-психологічного явища була пов’язана з 

таким образом, що обов’язково репрезентований у психіці інших людей як 

емоційно-забарвлений і схематизований стереотип, у якому віддзеркалюються 

зовнішній вигляд, поведінка, конструктивізм висловлювань, ступінь загального й 

професійного розвитку та ефективність дій його носія як суб’єкта комунікації – 

вербальної та невербальної (Г. Андрєєва 13, О. Андрієнко 16, В. Ільїна 163, 

М. Кондратьєв 207, О. Медведєва 267, І. Шкуратова 427 та ін.).  
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Водночас активізувалися вітчизняні дослідження проблеми іміджу. Розвідка 

В. Шепеля «Іміджелогія: Секрети особистої чарівливості» засвідчила виникнення 

та формування нової галузі дослідження – іміджелогії. Це комплексна практична 

дисципліна, яка використовує окремі результати низки наук, зокрема й соціальної 

психології, культурології тощо, і метою якої є створення методологічного та 

методичного забезпечення професійної діяльності зі створення та перетворення 

іміджу [424, с. 15]. Теоретичні дослідження, предметом яких є імідж як соціально-

психологічний феномен, закономірності його виникнення та функціонування, 

належать до психології іміджу, про яку йтиметься далі. 

Сучасний період є періодом становлення іміджелогії як нової науково-

прикладної галузі знань, що виникає на межі психології, економіки, соціології, 

філософії, культурології, педагогіки, політології та інших наук, про що свідчить, 

по-перше, зростання кількості наукових і науково-популярних публікацій з 

проблем іміджу, по-друге, ‒ залучення категорії «імідж» до понятійний апарату 

різних наук [173]. 

В останні десятиріччя імідж загалом, і професійний зокрема, стає 

предметом ретельного філософського, економічного, соціологічного та 

педагогічного аналізу. Ґрунтуючись на відповідному філософському, 

психологічному й соціологічному підґрунті, результати наукового пошуку й 

дотепер не демонструють єдиної наукової позиції на сутність цього феномену. 

Проте вони відбивають існування в ньому загальних і власне особливих – 

професійних – педагогічних характеристик. Загальні характеристики корелюють з 

усталеними уявленнями передусім психологів про імідж будь-якого фахівця, 

якому притаманні такі ознаки: 1) здатність до виникнення як символічного образу 

суб’єкта під час його комунікації з іншими суб’єктами; 2) виконання ролі 

емоційно забарвленого стереотипу образу фахівця у свідомості інших людей, які 

його оточують; 3) багатокомпонентність відповідного образу, структура якого 

містить характеристики зовнішнього вигляду, особистісні якості, соціально 

значущі характеристики, професійні компетентності тощо; 4) існування між усіма 

компонентами та елементами іміджу як системи стійких зв’язків. 
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Отже, комплексно імідж почали досліджувати з кінця ХХ століття. Саме в 

цей період виникає й іміджмейкінг як наука, починається системна підготовка 

фахівців-іміджмейкерів завдяки залученню теоретичних та практичних здобутків 

науковців різних напрямів. Нагальна потреба в таких фахівцях є в галузі політики, 

бізнесу, державного управління, шоу-бізнесу, культури, засобів масової 

інформації (телебачення, радіо тощо). Іміджелогію починають викладати як 

навчальний предмет у вищих навчальних закладах, метою яких є професійна 

підготовка психологів, дипломатів, журналістів, фахівців зі зв’язків із 

громадськістю, менеджерів з реклами тощо.  

На сучасному етапі імідж вивчають науковці різних напрямів: філософи, 

психологи, економісти, соціологи, педагоги, культурологи та ін. З'ясовуючи 

теоретичні аспекти іміджу в межах наукових дисциплін, дослідники пропонують 

свою інтерпретацію іміджу, спираючись на методологію й знання тієї наукової 

галузі, до якої вони належать.  

Усе більше робіт з питань, пов’язаних з формуванням іміджу, продукує 

педагогічна наука, оскільки в педагогічному розумінні поняття імідж тісно 

пов'язане з проблемами виховання, навчання, формування гармонійно розвиненої 

особистості, а також особистісного й професійного самовдосконалення. 

Педагогічні дослідження стосуються проблеми формування іміджу освітніх 

установ (В. Волкова [93], М. Олімова [297], Н. Тягунова [396] та ін.), 

методологічних і методичних засад формування іміджу вчителя (Т. Бусигіна [82], 

А. Калюжний [174], О. Камишева [175], А. Кононенко [212], Н. Тарасенко [388], 

В. Черепанова [419] та ін.), місця майбутнього вчителя в процесі професійної 

підготовки (О. Бекетова [33], М. Єлагін [138], Л. Качалова [183], Т. Кулакова 

[233], Л. Семенова [353] та ін.). 

У значній кількості педагогічних досліджень сутність іміджу педагога 

визначають за допомогою категорій, напрацьованих у психологічній науці та 

репрезентованих як інтеграція індивідуально-особистісних, соціальних і 

професійних якостей.  

За твердженням А. Калюжного, сприйняття іншої людини означає 
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сприйняття її зовнішніх ознак, співвіднесення їх з особистісними 

характеристиками індивіда та інтерпретацію на цій підставі її вчинків. Уявлення 

про іншу людину тісно пов’язане з рівнем власної самосвідомості. Потреба 

індивіда бути особистістю стає умовою формування в інших людей здатності 

сприймати в ньому особистість, життєво необхідну для підтримки єдності, 

спільності, наступності, передавання способів і результатів діяльності та 

налагодження довіри один до одного, без чого важко сподіватися на ефективність 

загальної справи. 

Потреба індивіда бути особистістю, у індивідуалізації забезпечує активність 

входження його до системи соціальних зв’язків, практики і, водночас, є 

обумовленою цими соціальними зв’язками [176]. Прагнучи адаптувати власне 

«Я» до свідомості, почуттів і волі інших людей за допомогою активної участі в 

спільній діяльності, залучаючи їх до своїх інтересів і бажань, індивід, отримавши 

завдяки зворотного зв’язку інформацію про успіх, так задовольняє потребу 

персоналізації. Тобто виділяючи себе як індивідуальність, домагаючись 

диференціального самооцінювання як особистості, людина уявляє себе в спільноті 

як необхідній умові її існування. Потреба людини бути особистістю виникає на 

підставі соціально-генерованої можливості здійснення відповідних дій – здатності 

бути особистістю. Саме вона є тим індивідуальним, що виокремлює особу серед 

оточення і в певному сенсі протиставляє іншим людям як можливість передати, 

адресувати їм свою неповторність, особливість, несхожість [134]. 

Імідж передбачає обов’язкову наявність інших людей, які особистість 

сприймають. Імідж виникає, коли суб’єкт іміджу стає публічною особою та 

з’являються об’єкти іміджу. Об’єкт сприймає не тільки зовнішній вигляд людини, 

а й її особистісні, соціальні, професійні риси. Імідж виникає у свідомості суб’єкта 

не тільки завдяки його особистим спостереженням, а й на підставі тих вражень 

інших людей як наслідку соціальної взаємодії з суб’єктом іміджу, що передаються 

через комунікативні канали. Сформований так імідж є цілісним, і це є суттєвою 

його характеристикою. 
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Коли йдеться про імідж, використовують, переважно, такі понятійні 

категорії: носій (або суб’єкт) іміджу, реципієнт (або об’єкт чи аудиторія) іміджу. 

Суб’єктом іміджу може бути людина, організація, предмет, послуга, система, 

професія, установа чи навіть регіон або країна. Суб’єкт іміджу – це той (або те), 

імідж кого (або чого) створюється чи образ якого відбивається у психіці того 

об’єкта, який сприймає імідж. Об’єктом іміджу є аудиторія іміджу (соціальна 

група), для якої той створюється, чи в якої сформований символічний образ 

суб’єкта. Водночас об’єктом іміджу є суб’єкт – конкретна людина чи група 

людей. Отже, як стверджує В. Бозаджієв, сутність іміджу специфічна, оскільки, 

по-перше, він є об’єктом, по-друге, суб’єктом [49, с. 23–24].  

На сьогодні серед дослідників немає одностайності щодо визначення 

поняття «імідж». Зазначимо найпоширеніші з трактувань. Довідкові видання 

інтерпретують імідж так:  

 Тлумачний словник іншомовних слів – як «уявлення (часто 

цілеспрямовано створюване) про чийсь внутрішній і зовнішній вигляд, 

образ»[179, с. 11]; 

 Український тлумачний словник – як «рекламний, представницький 

образ кого-небудь (наприклад, громадського діяча), що створюється для 

населення» [88, с. 501]; 

 Словник практичного психолога – як «емоційно забарвлений образ 

когось або чогось, який склався в масовій свідомості та має характер стереотипу» 

[287, с. 51]; 

 у Словнику з культурології – як «цілеспрямовано формований образ 

(особи, явища, предмета), покликаний здійснити емоційно-психологічний вплив з 

метою популяризації, реклами тощо» [170, с. 189]; 

 у Словнику із соціології – як «образ, зображення, реальний або уявний 

вигляд, ставлення до них на підставі їхньої популярності та успіху, довіри та 

симпатії людей» [240, с. 103]; 

 у Новітньому психологічному словнику – як «сформований у масовій 

свідомості та такий, що має характер стереотипу, емоційно забарвлений образ 
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когось або чогось» [230, с. 161]; 

 у Педагогічному енциклопедичному словнику – як «цілеспрямовано 

формований образ (якоїсь особи, явища, предмета), покликаний справити 

емоційно-психологічний вплив на когось з метою популяризації, реклами тощо» 

[313, с. 103]. 

У психології імідж найчастіше визначають як сформований у масовій 

свідомості та такий, що має ознаки стереотипу, емоційно забарвлений образ кого-

небудь або чого-небудь. Певний імідж може мати політичний діяч, професія, 

товар тощо. Формування іміджу відбувається стихійно, але найчастіше він є 

результатом роботи фахівців у галузі політичної психології, психології реклами, 

маркетингу та ін. [339; 340]. На думку О. Медведєвої, імідж – це «цілеспрямовано 

створюваний особливий образ-уявлення, що за допомогою асоціацій наділяє 

об’єкт (явище, особистість, товар тощо) додатковими цінностями і завдяки цьому 

сприяє більш емоційному сприйняттю об’єкта» [267, с. 185]. За визначенням 

англійської дослідниці Поллі Берд, імідж – це цілеспрямований вплив на 

поведінку людини як найбільш ефективний спосіб донесення інформації до неї з 

метою реалізації цілей комунікатора [442, с. 193–194]. На думку А. Калюжного, 

імідж – емоційно забарвлений шаблонний образ (ідеалізована модель) елементів 

суспільства, предметного світу, ідеальних структур. Він створюється суб’єктами в 

індивідуальній, груповій та громадській свідомості для досягнення певних цілей 

[174]. На його думку, особистісний імідж – це поєднання внутрішніх і зовнішніх 

чинників, які спричиняють його складники – самоімідж, сприйнятий та 

необхідний імідж. Така типологія відбиває різноаспектне усвідомлення іміджу – з 

огляду на своє «Я» та інших, зважаючи на реалії та бажання [174, с. 11]. 

Під іміджем В. Шепель розуміє образ, візуальну привабливість особистості, 

тобто ту форму життєвияву людини, завдяки якій виокремлюються особистісно-

ділові характеристики або індивідуальний вигляд, ореол, створюваний засобами 

масової інформації, соціальною групою або власними зусиллями особистості з 

метою привернути до себе увагу 423, с. 31. 

За твердженням О. Перелигіної, у загальній іміджелогії імідж 
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потрактовують як «сформований образ за допомогою цілеспрямованих 

професійних зусиль з метою підвищення успішності певної діяльності клієнта 

(людини чи організації) або як досягнення суб’єктивного психологічного ефекту – 

символічне уявлення про клієнта аудиторією соціальної групи» [314, с. 21]. 

Компонентами індивідуального іміджу дослідниця називає всі чуттєво 

усвідомлювані прояви людини, що створюють разом уявлення про її зовнішність, 

поведінку тощо, зокрема й риси обличчя, жести, одяг, голос, крім того, будь-які 

тексти, зображення й події, що схарактеризовують цю особу, які інформують про 

її минуле й дають змогу прогнозувати її майбутні вчинки, що створюють 

уявлення про її цінності та ставлення [314]. 

З позиції політичної іміджелогії О. Перелигіна визначає імідж як 

символічне уявлення про суб’єкт іміджу в соціальної групи, що становить його 

аудиторію, сформоване за допомогою цілеспрямованих зусиль (зокрема, 

професійних) з метою підвищення успішності дій суб’єкта – прообразу іміджу 

(людини чи організації) або досягнення суб’єктивного психологічного ефекту. 

Значну роль у формуванні іміджу дослідниця приділяє суб’єкт-суб’єктній 

взаємодії, підкреслюючи, що імідж створюється не просто в процесі діяльності, а 

під час спілкування, якому притаманна субʼєкт-субʼєктна взаємодія [314].  

Проте, на нашу думку, імідж політика та механізми його формування 

відмінні від інших галузей, оскільки в ньому переважає стереотипний складник 

образу. У масовій свідомості імідж політика формується завдяки тому, як він 

виглядає, що він говорить, та як він публічно себе поводить. Тому формуючи 

імідж політика, акцентують на зовнішньому складникові іміджу – зовнішньому 

вигляді, мовленнєвих уміннях та гучних гаслах, які відповідають очікуванням 

реципієнтів. Через те, що політик досить рідко взаємодіє з реципієнтами іміджу в 

реальному часі, безпосередньо, його імідж більш символічний і стереотипний і не 

так залежить від особистісної взаємодії, як імідж будь-якого іншого фахівця, 

якому притаманна більша глибина та різноманітність компонентів, що 

виявляються в соціальній комунікації, у ставленні до роботи, в інших видах 

соціальної взаємодії. 
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Стосовно нашого дослідження більш доцільними та точними видаються 

поняття «носій іміджу» та «реципієнт іміджу». В аспекті досліджуваної проблеми 

під носієм іміджу потрактовуємо вчителя, образ якого виникає у свідомості тих, з 

ким він спілкується під час виконання своєї професійної діяльності; під 

реципієнтами іміджу розуміємо ті соціальні групи та їх окремих представників, 

для яких імідж вчителя створюється або у свідомості яких він виникає, а саме: 

учні, їхні батьки, педагогічний колектив школи, її адміністрація.  

На думку О. Андрієнко, імідж особистості – це її сприйнятий і переданий 

образ. Імідж виникає тоді, коли спостерігач отримує дещо стійке враження про 

іншу людину, її поведінку, зовнішній вигляд, висловлювання тощо, яке 

ґрунтується на спостереженні [16, с. 201]. 

За визначенням М. Кондратьєва та В. Ільїна, імідж – це цілісне бачення 

конкретного соціального об’єкта, побудоване на підставі його стереотипізованого 

сприйняття, емоційно забарвлений схематизований образ цього об’єкта, 

представлений у свідомості його соціального оточення [207, с. 153]. Дослідники 

справедливо вважають, що зреалізований особистостями, які розвиваються, добір 

професійних орієнтирів і професійні наміри багато в чому, а іноді і значною 

мірою, визначаються «іміджевими» характеристиками, які в суспільстві 

притаманні певним професіям. Вирішальними чинниками, що визначають 

створення і підтримку позитивного іміджу в системі міжособистісних стосунків, є 

роль, індивідуальні характеристики носія ролі та особливості їх суб’єктивного 

сприйняття соціальним оточенням. Найважливішою властивістю позитивного або 

гармонійного іміджу М. Кондратьєв та В. Ільїн називають несуперечливість його 

елементів. Вони стверджують, що імідж формується з урахуванням особистісних 

характеристик індивіда, які сприймають і репрезентують у манері поведінки й 

особливостях спілкування, а також переконань, що визначають основні вчинки 

носія іміджу [207, с. 153]. 

Визначення Г. Андреєвої відбиває сутність іміджу як соціально-

психологічного явища та підкреслює психологічні аспекти іміджу: «Імідж – це 

специфічний «образ» предмета, що сприймається, коли ракурс сприймання 
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навмисне зміщений і акцентують лише певні сторони об’єкта. Тому досягається 

ілюзорне відображення об’єкта чи явища. Між «іміджем» і реальним об’єктом 

існує так званий «розрив у достовірності», оскільки імідж «згущує фарби» образу, 

виконуючи тим самим функцію механізму навіювання. Імідж будується на 

підставі емоційних апеляцій» [14, с. 19]. 

Образ самого себе без трансляції цього образу в психіку іншої людини (без 

сприйняття характеристик цього об’єкта, виникнення образу в психіці іншої 

людини) не можна вважати іміджем. Це, насамперед, означає, що іміджем 

індивіда можна назвати тільки той оцінний образ цієї людини, який притаманний 

іншій особі [173]. Як справедливо відзначила І. Шкуратова, імідж виникає тільки 

в ситуації «взаємодії носія іміджу та аудиторії, на яку він розрахований. Без 

інформації, відправленої з боку носія, немає бази для формування іміджу, а без 

аудиторії він у принципі неможливий, оскільки будь-який імідж їй адресований та 

нею, у кінцевому рахунку, породжується» [427, с. 64]. 

У соціологічних та психологічних дослідженнях трапляється позиція, згідно 

з якою категорію «імідж» студіюють у контексті теорії соціальних уявлень та 

інтерпретують імідж як певний різновид соціального уявлення або форму 

пізнання соціальної дійсності. Російський соціолог О. Дагаєва наводить спільні 

ознаки цих двох категорій. По-перше, імідж, як і соціальне уявлення, має 

комунікативну сутність. По-друге, імідж, як і соціальне уявлення, має 

колективний вияв і є феноменом масової, а не індивідуальної свідомості. По-

третє, імідж, як і соціальне уявлення, залежить від культурно-історичного 

контексту, він є динамічним: його атрибути перетворюються, видозмінюються 

відповідно до змін носія та масової свідомості. По-четверте, і імідж, і соціальне 

уявлення регулюють поведінку індивідів. На думку дослідниці, усе це дає змогу 

стверджувати, що теорія соціальних уявлень може бути методологічним 

підґрунтям дослідження іміджу [116, с. 372–373]. Утім, найважливішою 

відмінністю іміджу від соціального уявлення є його цілеспрямованість. Відтак, у 

межах теорії соціальних уявлень імідж інтерпретують як різновид соціального 

уявлення, що має цілераціональну ознаку [116]. 
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На початку XXI століття друком вийшов перший енциклопедичний 

словник, присвячений іміджу та пов’язаним з ним терміном, автором цього 

лексикографічного джерела є О. Панасюк. Він трактує імідж як образ, уявлення, 

думку про людину у свідомості інших людей, а формування іміджу – як 

процедуру, спрямовану на створення в людей певного образу об’єкта з певним 

оцінюванням цього образу у вигляді усвідомлюваної або неусвідомлюваної думки 

про цей образ для досягнення психологічного тяжіння аудиторії іміджу до цього 

обʼєкта [306]. 

Поняттями, спорідненими терміну «імідж», є «образ», «думка», 

«стереотип», «уявлення», «репутація», «авторитет», з якими останній іноді 

ототожнюють.  

На співвідношення понять «імідж» та «образ» позиції науковців не 

одностайні. Якщо зважати на етимологію поняття «імідж», який було залучено до 

обігу з англійської мови, то образ та імідж можна вважати синонімічними або 

навіть ідентичними термінами. У «Словнику з освіти та педагогіки» 

В. Полонський образ потрактовує як «форму відображення реальності, самого 

субʼєкта» [324, с. 33]. Але функціонування цих двох термінів у вітчизняній та 

російській науці, а також стрімке зростання кількості досліджень з теорії та 

практики іміджелогії дає підстави для уточнення кожного з понять. Ми поділяємо 

позицію психологів О. Бухаркової та О. Горшкової, які розмежовують поняття 

«образ» та «імідж», стверджуючи, що образ – це уявлення про предмет або явище, 

яке виникає довільно у групи людей або індивіда, він може бути позитивним і 

негативним, а імідж – це спеціально проектований та цілеспрямовано 

впроваджуваний образ предмета чи явища [84, с. 42].  

Недоречним ототожнення понять «імідж» та «уявлення» вважає 

С. Сергєєва, підкреслюючи, що уявлення виникає за відсутності безпосереднього 

контакту із досліджуваним об’єктом, це первісний рівень пізнання, оволодіння 

знаннями, що наближений до поняття [356, с. 138]. Як справедливо зазначає 

М. Мазоренко, імідж свідчить, яке враження справляє одна людина на інших. 

Справити враження – ще не означає створити власний імідж, тому що враження – 
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це реакція миттєва та така, що минає, а імідж є складним утворенням, що 

залишається тривалий час, та може майже не піддаватися змінам [251, с. 180]. 

Науковці-соціологи, визначаючи імідж, акцентують на соціальних функціях 

людини. Так, О. Попова трактує імідж як образ соціально-професійної ролі 

(рольового комплексу), який конструює особистість, репрезентований під час 

взаємодії партнерам та контрольований виконавцем та громадськістю; це образ 

ролі, у якому той прагне постати перед партнерами та бути прийнятним [329]. На 

думку І. Федорова, імідж – це феномен соціальної мімікрії людини, її 

нездоланного бажання чимось здаватися, щоб збільшити власний шанс на 

соціальний успіх, справляти на інших бажані для неї враження, зокрема й реакції 

на те, чим вона володіє, а в деяких випадках і не хотіла б володіти [404]. Імідж – 

це розповідь про себе вважає І. Криксунова, якийсь символ, який без слів 

ілюструє оточенню, на якому соціальному щаблі ви стоїте, до якого кола професій 

належите, якими є ваші характер, темперамент, смак, ваші фінансові можливості 

[224, с. 75]. 

Деякі дослідники пов’язують імідж із соціальним стереотипом. Поняття 

соціального стереотипу залучив до наукового обігу американський дослідник 

У. Ліппман для визначення поширених у суспільстві упереджених уявлень про 

національно-етнічні, соціально-політичні та професійні групи. Ці соціальні 

стереотипи є основним розумовим матеріалом, на якому будується масова 

свідомість [174]. На думку А. Калюжного, ступінь істинності оцінок або суджень, 

створених індивідом на підставі стереотипів (образів), прямо пропорційний 

глибині його пізнань у тій галузі життя, де вони сформовані. Не сприяючи 

точності й аналітичності пізнання, вони збільшують можливості поведінкової 

реакції на підставі, насамперед, емоційного сприйняття чи не сприйняття 

інформації, її «потрапляння» або «не потрапляння» в жорсткі, але певні межі. 

Спрощуючи процес пізнання, стереотипи спричиняють формування досить 

примітивної соціальної свідомості, для якої значущі будь-які упередження, що 

часто зводить поведінку людей до набору простих, у чомусь неадекватних 

автоматичних емоційних реакцій. Завдяки стереотипу А. Калюжний визначає 
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імідж учителя як емоційно забарвлений стандарт сприйняття образу педагога у 

свідомості вихованців, колег, соціального оточення, у масовій свідомості. У 

процесі формування іміджу вчителя реальні якості синтезовані з тими, що 

приписує йому оточення [174]. 

Термін «імідж», вважає І. Казанчук, неможливо розмежувати із поняттям 

соціального стереотипу 169. Така сама позиція й у В. Маценка, який інтерпретує 

імідж як емоційно забарвлений стереотип сприйняття масовою, пересічною 

свідомістю явища, особи (наприклад, імідж політичного діяча тощо) 265, с. 5. 

Імідж має схожі на стереотипні властивості підкреслює А. Калюжний: яскраво 

виражену емоційну оцінку, стійкість у представників різних соціальних груп, 

схематичність [173]. Однак, на думку О. Перелигіної [314], імідж є динамічним 

утворенням, його властивості перетворюються, трансформуються відповідно до 

змін самого носія чи групової свідомості. Тому від стереотипу імідж відрізняють 

такі характеристики, як гнучкість, мінливість, активність. Беззаперечною нам 

видається позиція філософів С. Некрасова та У. Некрасової, які підкреслюють 

основні відмінності іміджу та стереотипу: «якщо стереотип узагальнює схоже, то 

імідж акцентує на різному; якщо стереотип має відносну стійкість, то імідж 

рухливий, мінливий, опосередкований до подій; якщо стереотип сприймають 

готовим, без домислювання, то імідж задає напрям в образі думок носія іміджу» 

[284, с. 34]. 

Імідж дещо ототожнюють з репутацією, яка має вплив на суспільну думку, 

тому треба мати на увазі, що реципієнти іміджу можуть поширювати як 

позитивний, так і негативний імідж носія. Утім, ці поняття потрібно 

розмежовувати, оскільки під репутацією розуміють суспільну оцінку, громадську 

думку про об’єкт, його переваги та недоліки, саме тому основними поняттями у 

визначенні репутації є «думка», «оцінка», у визначенні ж іміджу – «образ». 

У дефініціях поняття «імідж» Ю. Звьоздочкін та Б. Сербиновський 

використовують ще й такі поняття, як «авторитет», «престиж», «репутація»; 

науковці пропонують ураховувати їх під час аналізу досліджуваного явища та 

формування іміджу [150]. На думку В. Бозаджиєва не можна замінювати поняття 
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«імідж» поняттям «авторитет». По-перше, таке сплутування може бути 

виправдано тим, що обидва поняття застосовують у дослідженнях соціального 

впливу. Але і в цих розвідках імідж та авторитет чітко розмежовані. Авторитет 

(інформаційний або нормативний) є безпосереднім підґрунтям соціального 

впливу в тому сенсі, що авторитетна людина може нав’язувати свою волю іншим 

людям. Наявність у людини авторитету є безпосередньою причиною виконання 

іншими дій, що суперечать їхнім власним інтересам, потребам, поглядам, 

настановам, ідеалам, цінностям [49, с. 25–26]. 

На думку Н. Смирнової, імідж дещо співвіднесений зі статусним образом 

[366]. Вона стверджує, що імідж є комплексом уявлень суспільства про те, яким 

має бути індивід відповідно до свого статусу [366, с. 76]. Як уважає А. Калюжний, 

що з настановою в іміджу спільним є те, що сформований імідж впливає на 

готовність до здійснення певних дій відносно оцінюваного об’єкта [172]. 

Найбільш доречним визначенням іміджу, на нашу думку, є теза 

О. Панасюка, який стверджує, що «імідж – це думка про об’єкт раціонального 

типу або емоційно забарвлена, яка виникла в психіці – у сфері свідомості і (або) у 

сфері підсвідомості певної (або невизначеної) групи людей на підставі образу, 

сформованого цілеспрямовано або мимоволі в їхній психіці як наслідок або 

прямого сприйняття ними тих чи тих характеристик певного об’єкта, або 

непрямого завдяки сприйняттю вже оціненого кимось образу на підставі 

сприйняття думки, сформованої в психіці інших людей з метою виникнення 

атракції – тяжіння індивідів до цього об’єкта» [306, с. 25]. Утім, ґрунтуючись на 

такому потрактуванні іміджу, О. Панасюк наводить й інші визначення: імідж 

товару – думка про цей товар у групи людей на підставі образу певного товару, 

який виник або під час купівлі, використання цього товару особисто, або на 

підставі думки про цей товар інших людей; імідж фірми (системи) – враження про 

організацію групи людей на підставі сформованого в них образу цієї фірми, який 

виник унаслідок прямого контакту з нею, інформації, отриманої від інших. Але 

найбільш значущим щодо формування іміджу майбутніх учителів технологій нам 

видається усвідомлення іміджу людини як враження про неї у групи людей як 
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результату сформованого в їхній психіці образу цієї людини, який виник 

унаслідок прямого їх контакту з нею або внаслідок отриманої від інших людей 

інформації про неї [306, с. 26–27]. 

Найбільш узагальнене визначення іміджу, на нашу думку, пропонує 

А. Калюжний: «імідж будь-якого обʼєкта – це нестереотипний образ, який може 

мати стереотипну оцінку (а може і не мати її), образ, який може мати раціональні 

або емоційні ознаки, що виник у психіці людини – у сфері її свідомості або 

підсвідомості в результаті або прямого сприйняття тих чи тих характеристик 

певного обʼєкта, або непрямого на підставі сприйняття вже оціненого кимось 

образу, на підставі сприйняття оцінки цього образу, сформованого у психіці 

інших людей» [172, с. 23]. 

Д. Джефкінс і Д. Ядин трактують імідж як справжнє враження, підґрунтям 

якого є знання та усвідомлення фактів. Вони виокремлюють декілька типів 

іміджу: дзеркальний (імідж, властивий нашому уявленню про себе, який є 

найбільш позитивним, але він мінімально враховує позиції оточення); побічний 

(імідж, притаманний «погляду з боку»); бажаний (імідж, якого ми прагнемо); 

корпоративний (імідж організації загалом); множинний (імідж, створений за 

наявності декількох незалежних структур) [124, с. 18−21]. 

Вітчизняні дослідники (О. Панасюк, Г. Почепцов, В. Шепель, 

О. Перелигіна, О. Петрова, О. Ковальова та ін.) пропонують різноманітні 

класифікації іміджу залежно від критеріїв: за критерієм спрямованості вияву – 

зовнішній і внутрішній; за емоційним забарвленням – позитивний і негативний; за 

цільовою настановою – природний і штучний; за способом виникнення – 

свідомий та несвідомий; за ступенем раціональності сприйняття – когнітивний та 

емоційний; за критерієм ціле визначення – цілеспрямовано сформований та 

стихійний; за механізмом формування – керований та некерований; за джерелом 

впливу на імідж – самокерований та ззовні керований; за змістовим наповненням 

та відповідністю його специфіці конкретної діяльності – професійний імідж, імідж 

керівника, імідж організації, імідж установи, політичний імідж, імідж території, 

імідж ідеї, проекту, імідж бренду, товару, особистісний імідж людини; 
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середовищний, вербальний, кінетичний, візуальний, габітарний тощо.  

Підґрунтям терміна імідж В. Шепель уважає візуальний образ як 

комплексне поняття, враховуючи не лише суто зовнішні характеристики. 

Науковець виокремлює в його структурі три групи якостей. До першої групі він 

зараховує природні якості (комунікабельність, емпатичність, рефлексивність, 

красномовність), наявність яких та вправляння в їхньому розвитку є запорукою 

успішного створення особистісного іміджу. До другої групи належать 

характеристики особистості як наслідок її освіти та виховання, серед яких 

моральні цінності, психічне здоров’я, володіння набором людинознавчих 

технологій (міжособистісне спілкування, ділове мовлення, уміння розв’язувати 

конфліктні ситуації тощо.) До третьої групи автор зараховує те, що пов’язане з 

життєвим та професійним досвідом особистості 423, с. 31. 

Ідею іміджу як публічного або зовнішнього «Я» людини висунув 

Г. Почепцов, яке досить часто може бути відмінним від її внутрішнього «Я». 

Отже, є треба акцентувати на зовнішніх і внутрішніх чинниках особистісного 

іміджу, які утворюють самоімідж, сприйманий імідж і необхідний імідж. Згідно з 

такою типологією, імідж мають аналізувати різноаспектно: з позиції свого «Я» і з 

позиції інших, з позиції реального і з позиції бажаного. Самоімідж ґрунтується на 

минулому досвіді й відображає нинішній стан самооцінки, самоповаги. 

Беззаперечним зараз вважають правило: якщо ви хочете, щоб вас поважали, ви 

повинні насамперед навчитися поважати себе. Сприйманий імідж – це те, як нас 

сприймають інші. Цілком імовірно, що це може відрізнятися від самоіміджу, адже 

ми не завжди знаємо, як до нас реально ставиться оточення, що, наприклад, 

думають про вчителя учні, як про нього відгукуються. Щодо необхідного іміджу, 

то, зазвичай, та чи та професія вимагає певних іміджевих характеристик, які часто 

є стереотипними, але саме ця частина іміджу переважно є предметом 

цілеспрямованих зусиль суб’єкта іміджу [335; 336]. 

Досліджувана проблема формування іміджу майбутнього вчителя 

технологій зумовлює особливу важливість аналізу його сутності. Багато 
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психологів, які досліджують структуру іміджу, одностайні в тому, що в 

підґрунтям змісту іміджу є «Я–концепція» носія іміджу. 

Зважаючи на сутнісно-структурний аналіз поняття «імідж», можна 

висновковувати про напрями цілеспрямованого формування іміджу з огляду на 

здатність людини змінювати властивості та якості, які створюють її імідж за 

допомогою модифікації діяльності, зовнішнього вигляду, розвитку певних 

здібностей, зміни поведінкових моделей тощо. 

Ці дослідження уможливили варіанти структурних моделей іміджу, 

механізмів і технологій його формування, створено інструментарій іміджелогії, 

виникли алгоритми формування іміджу фахівця, заналізовано закономірності та 

чинники, що впливають на формування іміджу. 

Досліджуючи імідж керівника Т. Скрипаченко, зараховує його до 

соціально-психологічних категорій та вважає, що імідж має складатися із 

соціального статусу керівника, його соціальних зв’язків, психологічних та 

особистісних якостей людини. У контексті досліджуваного явища нам особливо 

імпонує постулат Т. Скрипаченко про цілісність іміджу, який залежить від 

внутрішньої узгодженості трьох соціально-психологічних компонентів: емоційно-

поведінкових реакцій, індивідуально-характерологічних виявів та ділових якостей 

особистості [362, с. 5]. 

Імідж керівника С. Яндарова потрактовує як цілісний несуперечливий образ 

керівника у свідомості оточення, він відповідає цілям, нормам, цінностям, 

прийнятим у цільовій групі, та очікуванням, які висуваються членами групи до 

керівника. Описуючи сутність іміджу, дослідниця називає цілісність його 

основною характеристикою. Імідж керівника, на думку С. Яндарової, – це 

емоційно забарвлений, соціально значущий образ, що має риси стереотипу, який 

склався у свідомості його соціального оточення, має психологічний вплив на 

поведінку підлеглих та самого керівника. Аналіз поєднання зовнішніх та 

внутрішніх чинників, що визначають імідж керівника, дав змогу С. Яндаровій 

виокремити його складники: самоімідж (який початкує від минулого досвіду та 

відбиває нинішній стан самоповаги), той, що сприймається (те, як сприймають 
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нас інші) та потрібний імідж (певні іміджеві характеристики, необхідні для низки 

професій). Імідж керівника має такі властивості: адекватність, дієвість, стійкість, 

цілісність та презентабельність, на яких ґрунтується визначення критеріїв оцінки 

іміджу керівника. Дослідниця вважає імідж керівника складним соціально-

психологічним феноменом, який має такі структурні компоненти: особистісний 

(психофізіологічні особливості керівника, тип особистості, характер, особистісна 

чарівність, моральні та комунікативні якості); соціальний (рівень освіти, статус 

керівника, моделі його рольової поведінки, норми та цінності, стиль спілкування, 

зв’язок із різними соціальними групами); професійний (стиль керівництва, рівень 

спеціальної підготовки, фаховість, трудовий досвід, володіння формами і 

методами навчання та виховання, розвинуті аналітичні здібності) 437, с. 20. 

Психологи О. Бухаркова та О. Горшкова в структурі іміджу керівника 

виокремлюють концептуальний образ (особистісна місія, професійні, етичні та 

естетичні цінності), візуальний образ (зовнішність, стиль одягу, дизайн офісу), 

поведінковий образ (моральні цінності, стиль спілкування, стиль керівництва), 

комунікативний образ (форми самопрезентації в спілкуванні: вербальні, 

невербальні, екстралінгвістичні, проксемічні, а також форми взаємодії з різними 

суб’єктами професійної діяльності) [84]. 

Як уважає С. Болсун, професійний імідж, який передбачає створення 

сукупного образу, – це синтез професійних якостей і компетентностей та 

особистісних якостей і зовнішності особистості. Усі складники професійного 

іміджу взаємозв’язані та взаємозумовлені без надання переваги жодній із них; 

ігнорування будь-якого компоненту під час надання одночасно серйозної уваги 

іншим не має очікуваного результату 51, с. 51. 

Імідж як спосіб професійної соціалізації фахівця інтерпретує О. Мармаза. 

Імідж відкриває шлях до вивчення механізмів самоефективності, а втілення в 

життєдіяльність своїх здібностей, інтересів, прагнень стає головним життєвим 

проектом. Досліджуючи імідж керівника навчального закладу, науковець 

акцентує на його багатоаспектності та багатофункціональності: імідж є одним з 

інструментів лідерства, що виявляється в силі, упевненості, незалежності, 
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відкритості, зацікавленості в інших, здатності зробити процес взаємодії 

ефективним. Імідж – це багатогранне поняття, яке означає управління увагою, 

спосіб особистісної та професійної саморепрезентації, спосіб соціального 

програмування поведінки людини, соціальний рефлекс, соціальна роль, система 

соціальної адаптації, узагальнена сутність «Я», спосіб досягнення прагматичних 

цілей, спосіб самовдосконалення та особистісного розвитку, форма публічного 

самовираження, універсальний механізм соціальної самоідентифікації 

[261, с. 266].  

 

1.2. Імідж учителя як предмет теоретичного аналізу 

 

Проблему індивідуального та професійного іміджу вчителя в педагогічній 

науці раніше власне не порушували. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття 

було сформовано такий науковий напрям, як педагогічна іміджелогія. Зʼявилися 

роботи з психології, соціології та педагогіки, у яких автори представляють 

теоретичні та практичні результати досліджень з формування іміджу педагогічних 

працівників, педагогічних установ, іміджу системи освіти в країні, іміджу вищих 

навчальних закладів, іміджу керівників освітніх установ тощо. Наразі 

професійний імідж педагога все частіше стає предметом досліджень зарубіжних 

та вітчизняних науковців, серед яких: М. Апраксіна, М. Варданян, А. Калюжний, 

Н. Кузьміна, Г. Коджаспірова, Т. Піскунова, В. Черепанова та ін. На сьогодні 

зʼявляються дослідження, присвячені більш особливим аспектам формування 

професійного іміджу фахівців педагогічних спеціальностей, а саме: керівника 

навчального закладу (С. Болсун, О. Мармаза), майбутнього вчителя технології та 

підприємництва (О. Бекєтова), майбутнього філолога (М. Сперанська-Скарга), 

викладача професійно-технічних навчальних закладів (М. Субочева), соціального 

педагога (І. Ніколаєску), майбутнього вчителя фізичної культури (Н. Гайдук, 

Л. Ковальчук), майбутнього викладача вищої школи (В. Ісаченко) та ін. 

Щодо педагогічної діяльності імідж учителя визначають як «емоційно 

забарвлений стереотип сприйняття образу вчителя у свідомості вихованців, колег, 
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соціального оточення, у масовій свідомості. Під час формування іміджу вчителя 

реальні якості синтезовані з тими, які приписує йому оточення» 192. Як зазначав 

А. Дістервег, що найважливішим явищем у школі, найбільш повчальним 

предметом для спостереження, найяскравішим прикладом для учня є сам учитель. 

Він – уособлений метод навчання, саме втілення принципу навчання та 

виховання. Його особистість формує повагу до нього, його вплив, силу духу, 

мораль тощо [126, с. 136–203]. 

Особливі ознаки іміджу педагога науковці аргументували специфікою 

педагогічної діяльності, пов’язаної з формуванням особистості дитини 

(А. Дрейер, А. Жаманкулова, В. Ісаченко, О. Камишева, А. Калюжний, 

О. Ковальова, А. Мінбаєва, Л. Мітіна, І. Размолодчикова, М. Сперанська-Скарга, 

О. Щербакова, С. Якушева та ін.). 

Щодо розвитку результатів їхніх досліджень було закцентовано на тому, що 

образ «Я» – особистості й професіонала відмінний від інших образів фахівців 

своїми неповторними вітально-аксіологічними складниками (педагогічними 

задатками й здібностями, гуманістичною спрямованістю особистості, 

загальнопедагогічними компетентностями тощо). Щодо образу зовнішніх 

характеристик (до нього традиційно зараховують здатність фахівця до комунікації 

вербальними й невербальними засобами, його мовленнєву, габітарну, артистичну 

культуру), то в проекції на особистісно-розвивальний тип педагогічної діяльності 

його також змінюють. Зокрема здатність до комунікації різними засобами 

перетворюється на готовність до гуманістичної педагогічної взаємодії як умову 

трансформації навчання та виховання в джерела загального розвитку особистості 

учня, а комунікальна, габітарна та артистична культури стають складниками 

педагогічної майстерності, базової професійної культури вчителя.  

Реципієнтами іміджу вчителя є учні, колеги, батьки учнів, адміністрація 

школи та інші учасники освітнього процесу. На думку Н. Антонової, 

найважливішу роль у формуванні позитивного професійного іміджу педагога 

відіграє природне саморозкриття індивідуальності особистості вчителя 19. 

Дотримуючись такої ж точки зору О. Яковлева підкреслює, що розкриття власної 
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індивідуальності є творчим процесом 434.  

В українській педагогічній літературі проблема формування особистості 

вчителя є актуальною вже багато десятиліть. Відповідні питання порушено в 

працях В. Андрущенка, С. Гончаренка, Л. Губерського, М. Євтуха, 

В. Журавського, І. Зязюна, В. Кременя, О. Пєхоти, С. Сисоєвої, Т. Поясок, 

І. Надольного та ін.   

На думку В. Андрущенка, на початку ХХ століття вітчизняні дослідники 

окреслили тенденцію створення національного ідеалу вчителя. Формується так 

званий реальний ідеал, згідно з яким ідеальним вважають учителя, що має бути 

духовно довершеною особистістю, комунікабельним, високоморальним, 

ерудованим фахівцем. Він має бути науковцем (володіти підходами й методами 

дослідницької роботи); педагогом (знати та вміти застосовувати на практиці 

педагогічну теорію); психологом (знати підвалини психології, вікові й 

індивідуальні психологічні особливості учнів); технологом (володіти методикою 

й технологією навчально-виховного процесу, утілюючи наукові ідеї в практику); 

організатором (володіти навичками менеджера для управління учнівським 

колективом); медиком (знати фізичні й розумові межі дитячого організму, межі 

психологічного навантаження); артистом (уміти перевтілюватися, володіти 

правильною дикцією, художнім словом) тощо [18, с. 62]. 

На значущій ролі особистості вчителя як особливого педагогічного 

утворення акцентує О. Пєхота: «Особистість учителя – це така цілеспрямована, 

самоорганізуюча частина педагогічної діяльності, головною функцією якої є 

здійснення індивідуального способу впливу на неї, взаємодії з нею. Функції 

регулятора поведінки й діяльності вчителя виконують мотиви, спрямованість, 

особливості характеру, рівень сформованості педагогічних здібностей. 

Особистісні особливості вчителя допомагають здійснювати вибір, оцінювати 

наслідки прийнятого рішення і нести за них відповідальність. Учитель як 

особистість має арсенал прийомів і засобів, за допомогою яких регулює свою 

поведінку та професійну діяльність» [317, c. 105–106]. 
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Як уважають В. Андрущенко та І. Табачек, суспільний ідеал учителя – це 

проекція на формування педагогом власного позитивного іміджу, над 

удосконаленням якого він має постійно працювати [18, с. 63]. Це, на думку 

дослідників, є складником професійної компетенції та важливим рівнем 

індивідуальної педагогічної майстерності [18, с. 63]. Позитивний імідж, 

професіоналізм і мобільність на ринку праці є запорукою успіху в будь-якій сфері 

діяльності [18, с. 63]. 

Зарубіжні дослідники також порушували окреслену проблему. Так,         

Ален Додж за допомогою рейтингових методів визначив особистісні якості 

вчителів, які досягли успіху в професійній діяльності: відповідальність, 

товариськість, емоційна стійкість, чутливість до думки інших, неквапливість у 

прийнятті рішень [453, с. 202]. Американський дослідник Пітер Вітті, опитавши 

школярів, визначив як найважливіші властивості педагога моральні якості, 

демократизм, інтерес до своєї роботи. Також він виокремив ті якості, що на думку 

респондентів, негативно впливають на імідж учителя, серед них: поганий 

характер, нетерпимість, несправедливість, відсутність інтересу до дітей, 

авторитаризм [441, с. 145]. 

У контексті нашого дослідження видається цікавим висновок Адама 

Дрейера, який, акцентуючи на хибних діях учителів, визначив основні складники 

професійного іміджу вчителя, утім, не застосовуючи цього терміна. Серед 

важливих якостей для вчителя він виділив: поставлений голос, великий 

словниковий запас, комунікативні вміння, відсутність поганих звичок, 

самодисципліну, такт, знання учнів, професійну етику, уміння працювати 

індивідуально й у групі, позитивний підхід до життя й учнів, емоційний 

самоконтроль [441, с. 231].  

Як доцільно вважає А. Калюжний, професійна діяльність зі створення 

іміджу є компонентом будь-якої професійної діяльності, повʼязаної з 

інтерсубʼєктною взаємодією (у професіях типу «людина – людина», «людина – 

колектив», «людина – великі соціальні групи»), сприяючи підвищенню 
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продуктивності основної професійної діяльності субʼєкта та поліпшенню її 

акмеологічних характеристик [173, с. 37]. 

Зі зростанням обсягу теоретичних напрацювань науковців з питань іміджу 

виникла науково-практична галузь іміджелогії – іміджмейкінг (від англ. «image 

making» – створення іміджу), який інтерпретують як сукупність технологій і 

технік, елементів та операцій, призначених для реалізації завдання з формування 

іміджу обʼєкта. Виділено дві форми функціонування іміджмейкінгу: 

непрофесійний і професійний. Непрофесійний іміджмейкінг – це діяльність 

людини, яка є «стихійною» репрезентацією якогось обʼєкта або 

саморепрезентацію себе значущому соціальному оточенню. Професійний 

іміджмейкінг, на думку О. Перелигіної, сформувався на підставі такої 

нецілеспрямованої, стихійної діяльності завдяки її ускладненню та інституалізації 

[314, с. 21]. Професійний іміджмейкінг потрактовують не тільки як діяльність 

фахівця з формування іміджу – іміджмейкера, але й як будь-яку діяльність зі 

створення, підтримки та корекції іміджу, що виконується в межах професійної 

діяльності фахівців професій типу «субʼєкт – субʼєкт» (О. Перелигіна, 

О. Панасюк). 

На думку А. Калюжного, поява вчителя, що створює свій власний імідж, 

зумовлює потребу виникнення нової галузі іміджелогії – педагогічної іміджелогії. 

Педагогічна іміджелогія є системним і цілеспрямованим науковим напрямом, де 

не може бути нічого випадкового, водночас, треба враховувати ідентифікацію 

аудиторії з тією чи тією частиною повідомлення, що впливає на аудиторію. 

Педагогічна іміджелогія не зможе сублімувати реалій, а тільки допомагає 

вчителю підсилити позитивні сторони й зробити непомітними негативні; вона 

вивчає закономірності формування, функціонування та управління іміджем 

вчителя як фахівця. Розвиток цієї науки спрямований на оприявлення загального, 

особливого та одиничного в онтології всіх видів іміджу. У межах педагогічної 

іміджелогії імідж учителя заналізовують як продукт особливої діяльності зі 

створення або перетворення іміджу, як результат докладання цілеспрямованих 

професійних зусиль. Цим можна пояснити те, чому визначення та підвалини 
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іміджелогії не треба хибно зараховувати до галузі соціальної психології іміджу, 

мета якої – теоретичне відбиття іміджу як обʼєктивного соціально-психологічного 

явища, пізнання тих обʼєктивних соціально-психологічних закономірностей, що є 

підґрунтям його виникнення й функціонування і які певно, відповідно до рівня 

їхнього усвідомлення, можуть бути використані у практичній іміджелогії 

[174, с. 40].  

Цікавим видається аналіз психолога Т. Бусигіної, яка складниками 

структури авторитету педагога вважає такі: професійний компонент (спеціальна 

ерудиція, методична майстерність, педагогічна техніка тощо); особистісний 

компонент (чуйність, впевненість, привабливість, товариськість, домінантність 

тощо), ціннісний компонент (моральні, філософські, естетичні цінності, носієм 

яких є педагог), культурологічний компонент (культура поведінки, загальна 

ерудиція, коло інтересів, стиль спілкування і под.); соціальний компонент 

(соціальна перцепція, престиж професії тощо); рольовий компонент (посада, яку 

обіймає індивід, права й обов’язки і под.) [82]. 

Порівнюючи характеристики, притаманні поняттям іміджу й авторитету, 

дослідниця припускає, що «авторитет» та «імідж» – поняття тотожні. Але 

відмінність полягає в тимчасовому чиннику. Імідж формується відразу під час 

першого контакту з аудиторією, а авторитет – упродовж тривалої взаємодії. 

Учителю важливо під час контакту з аудиторією сформувати певну думку про 

себе, тому в процесі діяльності на підставі іміджу буде формуватися авторитет 

[82].  

Педагогічний імідж і авторитет – динамічні системи, на думку А. Мінбаєва 

та А. Жаманкулова, які вимагають постійного розвитку та підтвердження. 

Авторитету притаманна творча індивідуальністю педагога, його професійна 

особливість. Авторитет підживлює імідж педагога, а конструювання іміджу 

сприяє завоюванню авторитету. Уважаємо справедливим висновок дослідниць 

про те, що авторитет ближчий до реальності, має більш реальні обриси, а імідж – 

це створюваний образ, він може мати й реальні характеристики, а також містити 

легенди [278, с. 67]. 
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У межах педагогічної іміджелогії науковці окреслюють теоретичні та 

практичні питання формування іміджу педагогічних працівників, керівників 

освітніх установ, іміджу власне освітніх установ, системи освіти загалом. 

У дисертації І. Размолодчикова [343] студіює формування професійного 

іміджу майбутніх учителів початкових класів під час вивчення фахових 

дисциплін. Автор доводить, що воно буде ефективним лише за умови 

комплексного підходу до організації навчального процесу й дотримання певних 

педагогічних умов [343], зокрема: наявності стійкої позитивної мотивації 

студента до оволодіння професією вчителя; професійної підготовки майбутнього 

вчителя у процесі вивчення фахових дисциплін; формування особистості вчителя 

початкових класів нового типу, визначальною ознакою якого є позитивний 

професійний імідж; запровадження спеціального навчання, що забезпечує 

неперервну схему технології формування іміджу (навчальні та спеціальні курси, 

тренінги, педагогічна практика, науково-дослідна робота); забезпечення 

рефлексивного підходу до процесу формування професійного іміджу учителів 

[343]. 

Поділяємо позицію дослідниці про те, що професійний імідж учителя – це 

багаторівневе утворення, яке синтезує професійні знання, уміння й навички, 

зовнішню привабливість, харизму та інші компоненти культури [343]. 

І. Размолодчикова професійний імідж учителя початкових класів інтерпретує як 

інтегровану якість особистості педагога, що інтегрує систему культурологічних, 

психологічних, педагогічних знань, умінь і навичок учителя, його здатність до 

синтезу чарівливості та духовності, які сприяють професійному та особистісному 

розвитку[343]. 

Формування професійного іміджу в студентів педагогічних факультетів 

І. Размолодчикова [343] пропонує здійснювати в три етапи: особистісний, 

професійно-накопичувальний і репутаційний. Підґрунтям особистісного етапу 

формування іміджу є основі ціннісна домінанта, яка має вияв у бажанні навчатися 

самому й передавати в майбутньому набуті знання учням. Професійно-

накопичувальний етап у формуванні іміджу вчителя початкових класів можуть 
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маніфестувати різні форми, які індивідуалізують особливість цього процесу. 

Репутаційний етап формування іміджу відбувається під час безпосередньої 

роботи в навчальному закладі з урахуванням особистісної домінанти майбутнього 

вчителя початкових класів, йому притаманне формуванням здатності до 

трансформації за умови збереження індивідуальності [343].  

Вирішальним чинником формування професійного іміджу вчителя 

дослідниця вважає процес вивчення фахових дисциплін, що змістовно поєднує 

етапи базової педагогічної освіти та практичної підготовки. Спецкурси «Основи 

іміджелогії» та «Основи сценічного та екранного мистецтва», упроваджені до 

навчального процесу професійної підготовки вчителів початкових класів 

Криворізького державного педагогічного університету, спрямовані на 

актуалізацію мотивації студентів до формування власного професійного іміджу та 

підвищення ефективності відповідної діяльності [343]. 

Багато дослідників серед основних характеристик іміджу, які є важливими 

для практичної діяльності з формування іміджу, виділяють символічність, 

емоційну забарвленість, динамічність, інформативність, активність і 

функціональність. І. Симонова стисло заналізувала основні ознаки іміджу. 

Символічність іміджу виявляється в образній формі відбиття дійсності, 

переносячи образи в різні контексти, використовуючи символи й знакові системи. 

Серед таких систем дослідниця виділяє такі знаки-компоненти іміджу, як знаки 

голосу людини (вербальний і невербальний аспект); знаки кінетичні (жести, хода, 

міміка тощо); знаки зовнішнього вигляду (одяг та аксесуари тощо); знаки 

предметного середовища (довкілля). Знаки маркують інформацію про статус, вік, 

діяльність, наміри та інші особливості людини і впливають на створення іміджу. 

Для формування професійного іміджу вчителя важливо з'ясувати його 

характеристики, на які можна впливати. Інформативність іміджу виявляється як 

його здатність транслювати інформацію про носія іміджу; ця інформація може 

бути як обʼєктивною, так і необʼєктивною, коли деякі ознаки цілеспрямовано 

виділяють, добудовують, приписують. Під активністю іміджу розуміють його 

здатність впливати на реципієнтів іміджу, їхню свідомість, емоції та поведінку. 
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Активність іміджу має вияв не тільки в його здатності впливати, але і його 

залежності від змісту соціальних уявлень і стереотипів реципієнтів. Іміджу 

притаманна не якась аморфна сутність, а внутрішня структура з властивою їй 

динамікою. Динамічність, здатність до внутрішніх і зовнішніх змін, рух, розвиток 

є одними з найважливіших характеристик іміджу, їх часто ототожнюють з іншою 

його якістю – пластичністю. Пластичність іміджу – гнучкість, здатність 

трансформуватися під час зміни обставин, водночас зберігаючи загальний вигляд. 

Пластичність забезпечує можливість адекватно поводитися в постійно мінливому 

зовнішньому середовищі, змінювати поведінку, вигляд залежно від ситуації, 

адекватно реагувати на обставини тощо. Адаптивність іміджу сприяє процесу 

пристосування носія іміджу, його рольової поведінки до актуальних умов 

соціального, зокрема й професійного, середовища. Інформативність, активність, 

динамічність і функціональність є універсальними характеристиками іміджу, що 

уможливлюють досягнення певних цілей, більш ефективне виконання особистих і 

професійних завдань, успішність тієї чи тієї діяльності [359]. 

Створюючи технології формування професійного іміджу вчителів, 

вітчизняні науковці залучають до їх складу спецкурси (Т. Мареєва, 

І. Размолодчикова та ін.), а також тренінгові та інтерактивні методики 

(Л. Загородня, Т. Мареєва та ін.) 

Так, Т. Мареєва пропонує увести до циклу психолого-педагогічної 

підготовки фахівців ОКР «бакалавр» спеціальності «Дошкільна освіта» спецкурс 

«Тренінг побудови професійного іміджу вихователя дошкільного навчального 

закладу», метою якого є набуття студентами знань про теоретичні основи, 

механізми й технології формування, розвитку та корекції позитивного 

професійного іміджу вихователя дитячого навчального закладу, його роль у 

педагогічній діяльності, а також умінь і навичок його ефективного використання 

для успішного здійснення професійних завдань відповідно до постійно 

змінюваних вимог, що висуває до фахівця спільнота. Завданнями курсу є 

формування в майбутніх фахівців компетентностей, потрібних для створення, 

розвитку та корекції позитивного професійного іміджу вихователя дитячого 
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навчального закладу; оволодіння студентами уміннями репрезентації створеного 

позитивного іміджу вихователя цільовій аудиторії (вихованцям, їхнім батькам, 

колегам, громадськості); формування спрямованості особистості на постійне 

самовдосконалення й саморозвиток фахівця, здатного грамотно будувати 

позитивний імідж вихователя дитячого навчального закладу [259, с. 94]. 

У Харківському національному університеті імені В. Каразіна питання 

створення позитивного іміджу викладача сучасного вищого навчального закладу 

вивчають аспіранти на заняттях з педагогіки вищої школи та викладачі-початківці 

на методичних семінарах. На певні теми з педагогічної іміджелогії дискутують на 

засіданнях студентського клубу «Креативна педагогіка». Серед вибіркових 

дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, що пропонують 

студентам ХНУ імені В. Каразіна, є «PR та формування іміджу» (кафедра 

політології), «Імідж сучасного педагога» (кафедра педагогіки).    

Вивчення та практичне застосування ідеї створення позитивного іміджу 

викладача сучасного ВНЗ у Харківському національному університеті імені 

В. Каразіна відбувається на заняттях з педагогіки вищої школи для аспірантів, їх 

пропонують як методичні семінари для викладачів-початківців.  

Навчальні теми з педагогічної іміджелогії також заналізовують на 

засіданнях студентського клубу «Креативна педагогіка». Науково-методична 

програма «Імідж сучасного викладача» укладена на кафедрі педагогіки 

факультету психології. Застосування ситуативної методики навчання в цій 

програмі мало забезпечити створення умов для оволодіння студентами та 

викладачами-початківцями не тільки вербальними знаннями фахового 

спрямування, але й знаннями, що мають певну практичну спрямованість і 

пов’язані з реальними педагогічними ситуаціями [117]. 

Питання створення позитивного іміджу педагога турбують педагогічну 

громадськість не тільки нашої країни. Наприклад, І. Жерноклеєв [144, с. 81–88], 

досліджуючи особливості підготовки вчителів технології в освітніх системах 

Скандинавських країн, виявив, що проблема реформування освіти є пріоритетною 

в державних планах їхнього розвитку. Суттєве реформування Європейської освіти 
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передбачало масову підготовку справжніх фахівців і створення стандартів 

навчання майбутніх учителів. За висновком науковця, країни Північної Європи 

(Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція) стали визнаними світовими 

лідерами в розвитку технологічної освіти. Ілюстрацією таких високих освітніх 

досягнення цих країн є насамперед визнання освіти взагалі, й технологічної освіти 

зокрема, однією із найважливіших суспільних цінностей і передумовою 

подальшого розвитку держави. 

Розвиток і реформування підготовки вчителів технологій у Європейській 

педагогіці маркований сучасними освітніми досягненнями, міжнародними 

педагогічними ідеями (професіоналізація, інтеграція, універсалізація). Особливою 

вимогою, що висувають до майбутніх учителів технологій і професійного 

навчання з огляду на державну освітню політику в Скандинавських країнах, – це 

бути професійно готовими до рівня розвитку сучасної науки та виробництва, 

забезпечення розвитку розумових і фізичних можливостей учнів, поваги до 

людської праці. Учитель технологій перестає бути формальним носієм знань, 

практичних умінь та функцій контролю, натомість він стає консультантом 

творчого проекту учня. Основне психолого-педагогічне і методичне 

навантаження спрямоване на співробітництво, консультування та психолого-

педагогічну підтримку як класного колективу, так і власне кожного учня. 

Технологічна освіта та її основні складники відбивають особливості культурно-

національних традицій, переконань і поглядів щодо професії вчителя, його місії, 

статусу, компетенцій. Зазначені тенденції реформування підготовки вчителів 

технології Скандинавських країн, безперечно, мають сприяти формуванню 

позитивного професійного іміджу вчителя. 

У свій час про важливість впливу особистості педагога на учнів 

К. Ушинський стверджував: «У вихованні все повинно ґрунтуватися на 

особистості вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого 

джерела людської особистості. Жодні статути та програми, штучний організм 

закладу, як би хитро він не був придуманий, ніщо не може замінити особистості 

вихователя у справі виховання. Без особистого безпосереднього впливу 
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вихователя на вихованця справжнє виховання, що проникає в характер, 

неможливе. Тільки особистість може діяти на розвиток і визначення особистості, 

тільки характером можна створити характер» [160, с. 90]. 

Найчастіше професійний імідж досліджують щодо конкретної професії – 

політика, менеджера, спеціаліста зі звʼязків з громадскістю, соціальних 

працівників, психологів тощо (Л. Попова, І. Казанчук, В. Бозаджиєв, 

О. Медведєва, О. Воронцова, М. Єлагін, Т. Скрипаченко, С. Яндарова, В. Пауков, 

М. Гусєва, І. Пасєчник, В. Байлук, О. Ковтунова, Г. Неустроєва, Ю. Дзядевич, 

А. Верещака, М. Волянська, О. Лагода, К. Стеценко, К. Молчанов та ін.). Підходи 

до вивчення професійного іміджу детерміновані галузевою специфікою та 

цільовою аудиторією. Такі дослідження, зазвичай, визначають професійний 

компонент іміджу та мають прикладні ознаки, пропонуючи технології 

формування іміджу. 

Отже, професійний імідж педагога став предметом дослідження багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Утім, єдиного загальновизнаного 

визначення іміджу педагога, і тим більше майбутнього вчителя технологій, у 

психолого-педагогічній науці дотепер не існує, що змусило нас здійснити 

теоретичний аналіз та визначити сутність досліджуваного поняття. 

Аналіз найпоширеніших дефініцій поняття «імідж» уможливлює 

трактування його як образу, що виникає у свідомості інших людей. Він містить як 

візуальний образ, так і образ дій, вчинків. Імідж передбачає не тільки сприйняття 

людини, але й ставлення до неї, що виникає в результаті оцінки внутрішніх 

характеристик людини. 

У сучасних педагогічних дослідженнях імідж учителя трактується 

неоднозначно. Дослідники акцентують на різних аспектах іміджу.  

Імідж учителя як образ визначає А. Калюжний, уявлення, що методом 

асоціацій наділяє обʼєкт додатковими цінностями, які не мають підстав у 

реальних властивостях самого обʼєкта, але такими, що мають соціальну 

значущість для того, хто сприймає цей обʼєкт. Імідж учителя – це символічний 

образ субʼєкта, створюваний у процесі взаємодії педагога з учасниками цілісного 
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педагогічного процесу. Науковець уважає імідж соціальним феноменом, який має 

соціально-психологічну сутність, детерміновану субʼєктом особистості вчителя як 

фахівця. Він відбиває значущі якості особистості, професійної діяльності та 

спілкування, поведінки та зовнішнього вигляду педагога [343; 356].  

Педагогічний словник Г. Коджаспірової та О. Коджаспірова імідж учителя 

визначає як емоційно забарвлений стереотип сприйняття образу вчителя у 

свідомості вихованця, колег, соціального оточення, масовій свідомості [198, с. 46]. 

Існує досить велика кількість тлумачень іміджу, у яких його визначають 

через поняття «якість», «система якостей», «інтегральна характеристика» тощо. 

Так, В. Черепанова, інтерпретуючи індивідуальний імідж педагога, акцентує на 

комунікативній функції вчителя. Під індивідувальним іміджем педагога вона 

розуміє гармонійну сукупність зовнішніх і внутрішніх особистісних, 

індивідуальних та професійних якостей учителя, покликаних продемонструвати 

його бажання, готовність та здатність до субʼєкт-субʼєктного спілкування з 

учасниками освітнього процесу [419, с. 67]. 

На думку Л. Качалової, імідж учителя – це інтегральна, цілеспрямовано 

сформована, цілісна, динамічна якість, обумовлена відповідністю та 

взаємопроникненням внутрішніх та зовнішніх особистісних та індивідуальних 

якостей педагога, покликана забезпечити гармонійну взаємодію його із самим 

собою та учасниками освітнього процесу та така, що уможливлює реалізацію 

педагогічної діяльності через формування позитивної думки [182, с. 28]. 

Доволі докладне визначення іміджу пропонує Н. Тарасенко, яка досліджує 

індивідуальний імідж учителя як компонент культури педагогічної діяльності, що 

є запорукою успішної професійної діяльності. Під індивідуальним іміджем 

учителя дослідниця розуміє систему особистісних якостей учителя 

(толерантність, тактовність, доброзичливість, рефлексивність тощо) та 

психологічних засобів (вербальних та невербальних, засобів спілкування, позицій, 

ролей), що застосовує вчитель з метою досягнення оптимального результату 

педагогічної діяльності [388].  
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У дисертації І. Размолодчикової професійний імідж учителя початкових 

класів визначено так: «Професійний імідж учителя початкових класів – це 

інтегрована якість особистості вчителя, що об’єднує систему культурологічних, 

психологічних, педагогічних знань, умінь і навичок учителя; його особлива 

здатність до синтезу чарівливості та духовності, що сприяють професійному та 

особистісному розвитку» [343, с. 10]. Імідж педагога як сукупність зовнішніх та 

внутрішніх визначає С. Якушева, особистісних та професійних якостей, як 

здатність до субʼєкт-субʼєктної взаємодії, синтез інтелектуальної габітарної, 

кінетичної, мовленнєвої середовищної та артистичної культури [435]. Студіюючи 

імідж викладача вищої школи Л. Донська, визначає його як інтегральну 

характеристику, яка містить сукупність зовнішніх і внутрішніх індівідуальних, 

особистісних, індивідуальних та професійних якостей педагога, сприяє 

ефективності педагогічної діяльності [129, с. 212].  

Погоджуючись загалом з авторами вищезгаданих визначень щодо 

складників іміджу, ми особливо акцентуємо на його визначення на підставі 

поняття «якість» та «система якостей». На наше переконання, імідж не може бути 

якістю, оскільки він не існує без його реципієнтів, у свідомості яких він виникає. 

Такі визначення не відбивають сутність будь-якого іміджу – образ, що виникає у 

свідомості реципієнтів іміджу. Тож доцільніше визначати імідж на підставі 

поняття «образ». Наведені ж тлумачення ближчі до дефініцій «педагогічна 

майстерність».  

Багато дослідників визначають імідж, саме ґрунтуючись на понятті «образ», 

підкреслюючи різні його аспекти. Педагогічний імідж майбутнього вчителя 

О. Камишева трактує як образ учителя, який становить сукупність внутрішніх 

(особистісних, професійних якостей, що оприявлені індивідуальним стилем 

діяльності вчителя) та зовнішніх характеристик (культура вербального та 

невербального спілкування) разом з естетичним оформленням одягу, зачіски, 

макіяжу та інших атрибутів габітуса, який виникає як результат прямого їх 

сприйняття у процесі взаємодії вчителя з учасниками педагогічного процесу чи 

опосередковано через думку інших людей [175, с. 52]. 
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Педагогічний імідж як символічний і динамічно змінюваний образ педагога 

чи організації визначають А. Мінбаєва та А. Жаманкулова, створюваний у 

свідомості учня, колег, масовій свідомості у процесі професійної та інформаційної 

діяльності [278, с. 65]. 

Українська дослідниця О. Ковальова у визначенні професійного іміджу 

педагога акцентує на індивідуальності й унікальності кожної особистості: «імідж 

працівника освіти можна інтерпретувати як емоційно забарвлений стереотип 

сприйняття образу вчителя у свідомості вихованців та інших людей, що суттєво 

відрізняють його від своїх колег» [194, с. 35]. Такої ж позиції дотримується і 

М. Мазоренко, підкреслюючи, що імідж – це певне повідомлення, яке людина-

фахівець транслює власному оточенню, і яке містить інформацію про себе, 

маніфестує власні особливості. Головною частиною такого повідомлення є 

інформація про власну унікальність [251, с. 180]. 

Складники іміджу вчителя А. Калюжний виокремлює такі: зовнішній 

вигляд; використання вербальних і невербальних засобів спілкування; внутрішня 

відповідність образу професії – внутрішнє «Я» [173,с. 43]. 

У структурі іміджу фахівця зі звʼязків з громадськістю Л. Семенова виділяє 

такі взаємоповʼязані і взаємозумовлені компоненти: внутрішній («Я-концепцію», 

цінності, настанови, компетентність), зовнішній (вербальний, кінетичний, 

габітарний та середовищний елементи), процесуальний (стиль спілкування) 

[352;353]. 

Структурно-змістову характеристику поняття «професійний імідж 

педагога» як модель репрезентує О. Андреєва, компонентами якої було 

визначено: емоційно-ціннісний, що відбиває усвідомлення вчителем власної 

індивідуальності у педагогічній діяльності через пізнання себе; комунікативний, 

пов’язаний з рівнем уявлень і знань про засоби конструктивної взаємодії та 

співпраці в системі міжособистісних ставлень педагога; праксеологічний, що має 

вияв через рефлексивні вміння та іміджеву компетентність [14, с. 221].  

Визначаючи чинники іміджу педагога, О. Андреєва до зовнішніх чинників 

зараховує професійно-педагогічний менталітет, ідеал учителя, взірець 
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професійно-педагогічної діяльності, престиж, стереотип образу педагога; до 

внутрішніх – харизму, привітність, культуру мовлення, культуру тілесних рухів, 

стиль одягу, «Я-концепцію», систему ставлень та площину міжособистісних 

стосунків педагога – учитель–учень, учитель–клас, учитель–батьки, «Я–учитель», 

учитель–сім’я [14]. 

Розуміючи під професійним іміджем фахівця сукупність якостей і 

характеристик, що представляють сприйняття його компетентності й характеру на 

підставі суджень колег або співробітників чи споживачів, американська 

дослідниця, професор Гарвардської бізнес-школи Лора Морган Робертс 

наголошує, що успішне виконання професійних обов’язків, уміння створювати 

привабливий зовнішній вигляд є лише його частиною, оскільки на нього впливає 

ще й та соціальна роль, яку фахівець виконує у повсякденному житті. Вона 

розрізняє бажаний професійний імідж (це таке уявлення про вас, яке ви хочете, 

щоб мали реципієнти іміджу), небажаний професійний імідж (це те в уявленні 

вашого оточення про особу, що вас турбує або бентежить), реальний або 

сприйнятий професійний імідж (це таке уявлення, яке реципієнти іміджу мають 

про носія) [448].  

Складники іміджу Н. Смирнова виокремлює такі: візуальна привабливість 

особистості; вербальна поведінка; невербальна поведінка; манери, етикет; 

відповідність необхідному образу; чарівність [366, с. 76]. 

У структурі професійного іміджу вчителя Л. Мітіна виділяє зовнішній 

(зокрема міміку, жести, тембр і силу голосу, костюм, манери, ходу), 

процесуальний (професіоналізм, пластичність, виразність тощо) і внутрішній 

компоненти (внутрішній світ людини, уявлення про її духовний та 

інтелектуальний розвиток, інтереси, цінності) [271]. 

Імідж педагога – це цілісна трикомпонентна система, кожен із компонентів 

якої є синтезом різних елементів, знань і вмінь як  стверджує О. Ковальова [343]: 

зовнішній вигляд, зреалізований на підставі індивідуального стилю особистості 

педагога; практичного застосування знань про діловий одяг; використанні науки 

про колір; внутрішній зміст, показником якого є рівень володіння культурою 
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педагогічного спілкування; знання підвалин ораторського мистецтва; 

раціональної поведінки в стресових конфліктних ситуаціях; практичному 

використання нейролінгвістичного програмування, уміння застосовувати гумор у 

педагогічних ситуаціях); володіння педагогічним відчуттям, складниками якого є 

толерантність, емпатичність, милосердя, відповідальність, позитивізм, оптимізм) 

[343]. 

Російська дослідниця С. Якушева визначає імідж педагога на підставі 

терміна культура й окреслює такі його компоненти:  інтелектуальна культура – це 

гнучкість мислення, рефлексія й самосвідомість, повʼязані з розвитком творчих 

витоків і зростанням професійної майстерності особистості педагога; габітарна 

(лат. habitus – зовнішність) культура – це культура особистості, що має вияв в 

індивідуальності, яка визначає кольорову гаму, фізичні та психофізіологічні 

особливості; стиль (романтичний, спортивний, драматичний), що визначає 

індивідуальну креативну характеристику відповідно до вимог професії; моду, яка 

відбиває тенденції розвитку та допомагає педагогу бути сучасним і визнаним 

серед колег і учнів; кінетична культура, зумовлена мімікою і пантомімікою 

(жести, вираз очей, поза, рух тіла, хода і постава); мовна культура – особистісна 

культура, яка, розвиваючись на підставі принципу обʼєктивних звʼязків між 

мовою і пізнавальними процесами, припускає наявність відчуття стилю, 

розвиненого смаку й ерудиції; культура середовища – матеріальна й соціальна 

(оточення та аксесуари); артистична культура – інтегрована якість особистості, 

що здійснює єдність загальної культури та артистизму, аксіологічної та естетико-

етичного підґрунтя різноманітних видів професійної діяльності та спілкування. 

Висновковує С. Якушева, що імідж, як багаторівнева багатофункціональна 

система, є найважливішим компонентом педагогічної майстерності. Він 

забезпечує процес професійної соціалізації через образ як уявлення про себе – до 

образної репрезентації себе суспільству; від розуміння і самопізнання себе – до 

сутнісної самоідентифікації, далі через процес самовдосконалення й розвитку – до 

самопредʼявлення себе суспільству [435]. 
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У своїй дисертаційній роботі українська дослідниця В. Ісаченко 

професійно-педагогічний імідж майбутнього викладача вищої школи інтерпретує 

як емоційно забарвлений психічний образ, який склався в масовій свідомості й 

має риси стереотипу, що легко трактується; йому притаманні значні регуляторні 

властивості, він відчутно впливає на пояснювальні механізми свідомості, 

поведінки й вибір іншої людини як учасника й споживача сфери освітніх послуг. 

Сутність професійно-педагогічного іміджу як особливого психічного образу 

дослідниця вбачає в тому, що його дія спрямована не стільки на відбиття 

об’єктивних характеристик викладача вищої школи, скільки на формування саме 

позитивного ставлення до них учасників навчально-виховного процесу, тобто 

споживачів сфери освітніх послуг [165]. 

На підставі здійсненого О. Ковальовою дослідження, вона виокремлює три 

підходи до систематизації ознак, що характеризують та зумовлюють імідж 

людини. До першого напряму зараховують суто особистісні особливості, які 

виділяють та аналізують багато фахівців. До другого напряму – ознаки 

професійно-спеціалізовані, які є суто специфічними в межах кожного виду 

людської діяльності. До третього напряму – соціально визначені ознаки, які є 

наслідком зовнішньої репрезентації та демонстрації іміджу [194, с. 51]. 

Щодо структури іміджу вчителя доцільною видається позиція 

О. Ковальової, яка вважає це поняття компонентом моделі формування іміджу 

субʼєкта освітнього закладу й виділила в ній три основні частини: теоретичну, 

мотиваційну та самопрезентативну. Теоретична частина передбачає усвідомлення 

змісту та значущості іміджу; інформованість про важливі особистісні 

детермінанти іміджу; обізнаність про формування іміджу. Останнє містить 

знання про етапи формування іміджу, стратегію, умови та технології його 

підтримки. Мотиваційній частині притаманна наявність домагань особистості, її 

прагненням до професійного самовдосконалення та самоствердження. До 

специфічних мотиваційних особливостей дослідниця зараховує мотивацію 

готовності до педагогічної діяльності зі створення іміджу. Підґрунтям 

самопрезентативної частина моделі є наявність професійної компетентності; 
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володіння комунікативними засобами впливу; емоційно-експресивними засобами 

впливу; наявність інтелектуально-евристичних пізнавальних здібностей та 

особливостей особистості [194]. На наше переконання, самопрезентативна 

частина структури іміджу дещо неповна через недостатнє врахування інших 

видів компетентності вчителя.   

Останнім часом предметом уваги психолого-педагогічних досліджень стає 

імідж студента, а саме: А. Насибуллін досліджував субʼєктний імідж студента 

вищого навчального закладу – майбутнього бакалавра. Серед чинників розвитку 

іміджу студента вищого навчального закладу він називає особливості професійної 

підготовки у поєднанні з особливостями субʼєкта навчально-професійної 

діяльності (цілепокладанням, мотивацією, рефлексією, потребою у розвитку 

позитивного іміджу). Науковець визначає функції іміджу студента ВНЗ: 

соціальної адаптації, соціального впливу, рефлексивну, психотерапевтичну, 

афективну, організаторську, корекційно-розвивальну, регуляційну, субʼєктну 

282. 

Структурно-динамічну модель іміджу студента пропонує А. Насибуллін, 

яка містить кілька компонентів, серед яких: індивідуально-типологічні 

(зовнішність, стать, вік, темперамент, інтернальність / екстернальність); 

субʼєктно-діяльнісні (навчально-професійна мотивація, ціннісні орієнтації); 

соціально-психологічні (престижність вищого навчального закладу, статус ВНЗ та 

факультету, соціальна роль студента) 282. 

У структурі професійного іміджу педагога А. Калюжний акцентує на його 

професійному складнику та виділяє професійну компетентність, педагогічну 

ерудицію, педагогічну рефлексію, педагогічне цілепокладання, педагогічне 

мислення та інтуїцію, педагогічну імпровізацію, педагогічне спілкування 173. 

М. Єлагін виокремлює особистісно-мотиваційний (цінності, мотиви, 

переконання), когнітивний (знання) та діяльнісний компоненти (норми поведінки, 

зовнішній вигляд, культура мовлення) 138. До структури професійного іміджу 

вчителя технології й підприємництва О. Бекетова зараховує: індивідуально-

особистісний компонент, повʼязаний із особистісними якостями вчителя; 
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комунікативно-інтерактивний, який здійснює взаємозвʼязок учасників освітнього 

процесу; статусний, що визначає статус учителя в суспільстві, його значущість у 

соціумі й позицію в колективі; професійний, повʼязаний із професійним досвідом 

та діяльністю, професійними якостями; адаптивний компонент, що сприяє 

формуванню адаптивної поведінки вчителя 33. На переконання С. Амінтаєвої, у 

структурі професійного іміджу педагога виділяють: природні та вроджені якості 

(комунікабельність, емпатичність, флюїдне випромінювання, особиста чарівність, 

психологічна вибірковість, багата уява), якості, сформовані під час освіти й 

виховання (інтелект, спостережливість, моральні цінності, психологічне здоровʼя, 

красномовність), професійні якості (здатність «заряджати людей своєю енергією», 

вбачати недоліки, такт, ініціатива, вимогливість, практичність, самостійність, 

уміння володіти собою, витримка, професіоналізм, компетентність) 11. 

О. Ковальчук виокремлює такі компоненти іміджу вчителя: предметно-

професійний (володіння й застосування професійних знань), особистісний 

(особистісні якості та характеристики зовнішності) та соціально-поведінковий 

(стиль поведінки, соціальні уміння, самовдосконалення тощо) [195]. 

На думку Л. Іноземцевої, імідж викладача містить, як мінімум, чотири 

основні частини: фундамент – це принципи, філософія професіоналізму. Мати 

бездоганну репутацію – це означає дотримуватися своїх принципів; зовнішній 

імідж – це те, як викладача сприймає суспільство, ЗМІ; внутрішній імідж – 

ставлення до навчального закладу, студентів, персоналу, колег і керівників 

(співробітники, задоволені роботою й колективом, сповнені енергії); невловимий 

імідж, підґрунтям якого є відчуття (ставлення персоналу до роботи і його 

емоційний настрій), це атмосфера, «дух» вищої школи [159, с. 231]. 

На нашу думку, найбільш докладну структуру іміджу педагога пропонує 

М. Сперанська-Скарга, що постає як єдність і взаємозв’язок таких компонентів: 

внутрішнього: знання (загальнопрофесійні знання, знання теоретичних основ 

педагогічної іміджелогії); уміння (професійні, методичні, перцептивні, 

психотехнологічні, діагностико-оцінювальні); здатність до емпатії та 

толерантності; настанови, зорієнтовані на розуміння, співчуття, незалежність і 
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самостійність вихованців, на демократичний стиль управління й зацікавленість в 

успішній навчально-виховній роботі; орієнтація на професійне, особистісне 

зростання й саморозвиток, формування позитивного іміджу; цінності (цінність 

життя дитини, його особистості як самоцінності); адекватна самооцінка вчителя; 

розвинена «Я-концепція» педагога; зовнішнього: габітарний елемент, 

опосередкований у зовнішньому вигляді педагога, оформлений у контексті 

ділового стилю; вербальний елемент, який схарактеризовує мовленнєву культуру 

вчителя; кінетичний елемент, зумовлений відсутністю агресивних виявів у 

жестах, міміці, позах педагога; середовищний елемент, пов’язаний із гармонійним 

та доцільним оформленням предметно-просторового середовища; 

процесуального: демократичний стиль керівництва педагога; стиль спілкування на 

підставі захопленості вчителя спільною творчою діяльністю з учнями [371, с. 106].  

До основних характеристик професійного іміджу педагога О. Щербакова 

зараховує професійну компетентність, педагогічну ерудицію, рефлексію, 

імпровізацію, спілкування. Дослідниця пропонує структуру іміджу педагога, що 

містить декілька складників: сам образ, тобто цілісна картинка, що виникає у 

свідомості людей, коли вони бачать і сприймають індивід, а також те, що згодом 

залишається в їх пам’яті, коли особа йде; зовнішні аспекти, до яких належить 

манера поведінки, хода, жести, міміка, одяг, зачіска тощо; внутрішній аспект, що 

становить інтереси, ерудицію, творчі задуми, хобі; процесуальний аспект, що 

передбачає темперамент, темп, пластичність, емоції, вольові якості; ціннісний 

компонент, який визначається життєвою позицією людини, пріоритетами, 

настановами, а також його легендою; професійну репутацію педагога: 

напрацьований практичний і теоретичний досвід, авторські методики, відгуки 

дітей, батьків і колег про професійну компетентність, професійні нагороди та 

премії, авторські сайти, публікації [430, с. 277]. 

Результати аналізу визначень професійного іміджу різних фахівців 

уможливлюють певні висновки: професійний імідж – це стереотипний образ 

фахівця в масовій свідомості; складниками професійного іміджу є багато 

компонентів, об’єднаних у групи: 1) особистісні якості, 2) професійна 
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компетентність, 3) соціальні характеристики, 4) елементи зовнішнього вигляду; 

професійному іміджу притаманна цілісність; йому притаманна самокерованість, 

тобто професійний імідж формується цілеспрямовано з орієнтацією на 

реципієнта; формування професійного іміджу вчителя відбувається поетапно 

впродовж тривалого часу.  

Учитель має бути непересічною, яскравою особистістю, яка демонструє 

щиру зацікавленість в усьому, чим займається насамперед за своїм фахом, що, 

передусім, спричиняє мотивацію у дітей до навчання та пізнання. Підґрунтям 

позитивного іміджу вчителя є самореалізація його як особистості та як 

професіонала. Тільки за умови задоволення потреби в самореалізації людина 

відчуває себе самодостатньою особистістю, що робить її більш впевненою в собі і 

у своїх діях, і, як наслідок, – впливовішою на свідомість оточення. 

Заналізувавши наукові праці з теоретичних та практичних аспектів 

формування професійного іміджу вчителів, можна стверджувати, що ці проблеми 

все частіше стають предметом дослідження науковців, отримують вирішення та 

втілення у педагогічну практику. Утім, питання формування іміджу майбутніх 

вчителів технологій зовсім залишилося позаувагою ґрунтовних педагогічних 

досліджень.  

 

1.3. Сутність і структура поняття «професійний імідж майбутнього 

вчителя технологій» в особистісному вимірі 

 

В умовах складного становища національної економіки зростає потреба у 

висококваліфікованих спеціалістах, здатних до мобільності та конкурентної 

боротьби на мінливому ринку праці. Цю тенденцію змушені враховувати й освітні 

установі, що опікуються підготовкою фахівців усіх спеціальностей, зокрема й 

педагогічних. Упровадження нових технологій, зростання обсягу та глибини 

наукового знання, невпинне розширення та оновлення науково-професійної 

інформації освітньої галузі «Технології» окреслює нові завдання перед 

педагогічними вищими навчальними закладами. Непрості сучасні економічні та 
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соціальні реалії, на нашу думку, переміщують відповідальність за самореалізацію 

фахівця та його життєву й професійну траєкторію з суспільства та держави на 

власне особистість. Майбутні вчителі технології мають усвідомити з першого 

року навчання, що їхні професійні успіхи, кар’єрне зростання, особистісна 

самореалізація залежать тільки від власних зусиль та професійної компетентності.  

Імідж учителя технології – це явище інтегральне та цілісне. Аналіз 

структури імідж порушує питання про більшу або меншу значущість тих чи тих 

компонентів. Виділити більш потрібні елементи неможливо, оскільки професійнй 

імідж – це цілісне явище, де відсутність будь-яких компонентів структури може 

призвести до руйнування цілісного образу. Але можна назвати ті елементи, що 

допомагають створити позитивний імідж за менш короткий термін та більш 

ефективно. Якщо йдеться про вчителя технології, який працює з учнями середньої 

та старшої школи, – це, на нашу думку, перше враження про вчителя, щирість 

учителя та його ентузіазм і зацікавленість своєю професією. 

Розглянемо кожен з цих компонентів докладніше. Перше враження виникає 

на підставі сприйняття зовнішнього вигляду, техніки мовлення, візуального 

контакту. Перше враження може бути неточним; ця точність залежить як від 

особистісних характеристик реципієнта іміджу, так і від особливостей оцінюваної 

за першим враженням людини.  

Дослідження свідчать, що враження про педагога починає складатися 

відразу під час його знайомства з групою, класом, і від нього потім буде залежати 

засвоєння знань, бажання вивчати предмет, налагоджувати контакт з викладачем [82]. 

На першому ж занятті в школярів складається враження про особливості взаємин 

учителя з учнями, про його вимогливість, увагу й справедливість в оцінці 

поведінки дітей, почуття гумору, формується позитивний комунікативний 

контакт.  

Американський соціолог та психолог Ервінг Гоффман, стверджував, що 

коли індивід уперше зустрічається з групою інших людей, вони, зазвичай, 

прагнуть отримати про неї таку інформацію: про її соціальний та економічний 

статус, її «Я-концепцію», її ставлення до них, її компетентність, її надійність 
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тощо. Існують власне практичні причини, що спонукають реципієнтів іміджу 

шукати цю інформацію: вона допомагає зорієнтуватися в ситуації, даючи змогу 

знати наперед, чого носій іміджу очікує від них, та чого можна очікувати від 

нього. Будучи інформованими, реципієнти іміджу знають, як краще себе поводити 

з носієм іміджу, щоб отримати бажану реакцію від нього [452]. 

Слушною нам видається порада Л. Кайдалової: «формуючи імідж, треба 

впливати передусім на підсвідомість людей, не на їхню свідомість. Думка, що 

виникла в людини під впливом підсвідомої інформації, розцінюється нею як 

власна, тому що джерело її виникнення не очевидне. Люди зазвичай собі 

довіряють більше, ніж іншим, то й підсвідомому враженню вони будуть довіряти 

більше, ніж свідомому» [170, с. 170]. Зважаючи на цей механізм людського 

сприйняття, важливість першого враження складно переоцінити. 

Позитивне перше враження зумовлює значно простіші наступні етапи 

спілкування з людьми. Подолати ж негативне перше враження може бути дуже 

складно, до цього доводиться докласти багато зусиль. Безперечно, щоб дійсно 

розкрити і зрозуміти особистість, треба побачити людину в усіх її головних 

зв’язках з дійсністю, тобто в праці, пізнанні та спілкуванні. Оскільки перше 

знайомство вчителя технологій з дітьми припадає на середній шкільний вік, який 

може бути складним, перше враження може відігравати вирішальну роль у 

налагоджуванні довірчих стосунків між учителем та школярами.  

Створити позитивне перше враження допоможе ретельно дібраний костюм, 

охайна зачіска, гарна постава, впевнена хода, продумана поза. Зовнішній вигляд 

учителя має бути бездоганним, де всього має бути «в міру». Потрібно уникати 

будь-яких надмірностей у зовнішньому вигляді, яким педагог повинен привертати 

до себе учнів і дорослих. Діти мають засвоїти від учителя правило: красиво 

виглядати – значить виявляти повагу до оточення. Привітання та перші фрази 

співбесіди з учнями мають теж бути ретельно підібраними та продуманими, щоб 

налаштувати дітей до себе та репрезентувати себе вигідно. 

Налагодження довірчих стосунків з учнями, щирість – це така якість 

педагога, яку діти відчувають інтуїтивно. Її відсутність може звести нанівець усі 
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зусилля з формування позитивного професійного іміджу. Щирість неможливо 

забезпечити жодними технологічними засобами, вона буде відчуватися лише тоді, 

коли створений імідж представляє внутрішній світ особистості та відповідає її 

сутності. Важливо, щоб імідж не був відмінний від настанов, цінностей учителя, 

відповідав його характеру й позиціям. Як справедливо зауважує Д. Джеймс, імідж 

має працювати на нас, а не проти: «Він повинен правдиво відтворювати наші 

кращі якості та бути простим, щирим, а не фальшивим і добре 

відрепетируваним…» [123, с. 9]. 

Щодо ентузіазму та зацікавленості вчителем своєю професією, то 

беззаперечним фактом є те, що тільки зацікавлений педагог може зацікавити дітей 

своїм предметом. Ентузіазм іноді порівнюють із захворюванням: він заражає 

оточення. Коли вчитель із задоволенням та любовʼю ставиться до своєї роботи, до 

кожного виду навчальної діяльності, яким він займається зі школярами, таке 

ставлення перейде і до дітей.  

Для формування професійного іміджу вчителя технологій важливо розуміти 

його внутрішні та зовнішні характеристики, які можна постійно 

самовдосконалювати. Розглянемо запропоновані І. Симоновою властивості іміджу 

докладніше. Інформативність іміджу виявляється як його здатність інформувати 

про носія іміджу; ця інформація може бути як об’єктивна, так і необ’єктивна, коли 

деякі ознаки можуть цілеспрямовано виділятися, добудовуватися, приписуватися. 

Активність іміджу визначають як його здатність впливати на реципієнтів іміджу, 

їхню свідомість, емоції та поведінку. Активність іміджу виявляється не тільки в 

його здатності впливати, але і його залежності від змісту соціальних уявлень і 

стереотипів реципієнтів. Імідж – це не якась аморфна сутність, він має внутрішню 

структуру з властивою їй динамікою. Динамічність, здатність до внутрішніх і 

зовнішніх змін, рух, розвиток – це одні з найважливіших характеристик іміджу, 

які часто ототожнюються з іншою його якістю – пластичністю. Пластичність 

іміджу – гнучкість, здатність видозмінюватися під час зміни обставин, зберігаючи 

при цьому загальний вигляд. Пластичність забезпечує можливість адекватно 

поводитися в постійно мінливому зовнішньому середовищі, змінювати поведінку, 



 

 53 

вигляд залежно від ситуації, адекватно реагувати на обставини тощо. 

Адаптивність іміджу сприяє процесу пристосування носія іміджу, його рольової 

поведінки до актуальних умов соціального, у тому числі професійного, 

середовища. Інформативність, активність, динамічність і функціональність – це 

універсальні характеристики іміджу, що дають змогу досягти певних цілей, 

ефективніше розв’язати особисті та професійні завдання, зробити успішнішою ту 

чи іншу діяльність [358]. 

Розглянемо детальніше ключові поняття для розуміння сутності імідж: його 

базових складових – внутрішнього світу та зовнішніх проявів. З поняттям іміджу 

нерозривно пов’язане поняття «Я-концепція» людини. Становлення «Я-

концепції» відбувається в прямій залежності від потреб особистості та її системи 

цінностей, які, своєю чергою, визначають поведінку людини. Сформованість 

системи цінностей надає людині впевненості в собі, адже вона готова брати на 

себе відповідальність за свої вчинки, чітко визначає свої життєві та професійні 

пріоритети, здатна самостійно зробити вибір та прийняти рішення. 

Чимало уваги проблемі вивчення «Я-концепції» приділили вітчизняні і 

закордонні психологи: К. Абульханова, Б. Ананьєва, Р. Бернса, О. Бодальов, 

І. Кон, К. Левін, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Рубінштейн, Д. Ельконін та ін. 

Першим із психологів проблематику «Я-концепції» почав розробляти 

Уільям Джемс. Він розглядав поняття «Я-концепції» у двох аспектах: «Я-

усвідомлювальне» (досвід) та «Я-як об’єкт» (зміст цього досвіду). За У. Джемсом, 

«Я-концепція» формується як наслідок індивідуального самопізнання, що не 

залежить від соціальної взаємодії [123].  

За К. Роджерсом, «Я-концепція» – це система самосприйнять. Саме «Я-

концепція» – це найважливіша детермінанта зворотних реакцій на оточення 

індивіда. Це не просто результат накопичення досвіду, умовних реакцій та 

уявлень, що нав’язані іншими, а це певна система, зміна одного з елементів якої 

може повністю змінити природу цілого. Отже, для К. Рождерс «Я-концепція» – це 

сприйняття людиною самої себе й одночасно певний механізм, який інтегрує 

поведінку людини [109]. 
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У гуманістичному напрямі західної психології найбільш близькою до  нашої 

наукової позиції вважаємо розроблену Р. Бернсом троїсту модель «Я-концепції». 

Він визначив «Я-концепцію» як сукупність усіх уявлень індивіда про себе, 

сполучену з їхньою оцінкою. Описову складову «Я-концепції» часто називають 

образом «Я» або картиною «Я». Складову, пов’язану зі ставленням до себе або до 

окремих своїх якостей, називають самооцінкою чи прийняттям себе. Загалом «Я-

концепція» визначає не лише те, ким є індивід, а й те, що він про себе думає, як 

дивиться на свій діяльнісний початок і можливості розвитку в майбутньому [37, с. 

30]. Люди докладають великих зусиль для того, щоб успішно «влитися» у 

структуру суспільства. Людина засвоює оцінний зміст різноманітних 

характеристик, наявних у його «Я-концепції». До того ж засвоєння нових оцінок 

може змінювати й значення засвоєних раніше. 

Для зручності теоретичного аналізу Р. Бернс структурував «Я-концепцію» 

та розділив її на когнітивну, афективну й поведінкову складові. Він розглядав «Я-

концепцію» як сукупність установок, спрямованих на самого себе, які Р. Бернс так 

конкретизував: образ «Я» – уявлення індивіда про самого себе; самооцінка – 

афективна оцінка цього уявлення, що може бути різної інтенсивності, адже 

конкретні риси образу «Я» можуть викликати порівняно сильні емоції, пов’язані з 

їхнім прийняттям або осудом; потенційна поведінкова реакція, тобто ті конкретні 

дії, які можуть бути викликані образом «Я» і самооцінкою [37, с. 32]. 

Безсумнівним є твердження Р. Бернса про те, що позитивну «Я-концепцію» 

можна дорівняти до позитивного ставлення до себе, самоповаги, прийняття себе, 

відчуття власної цінності; синонімами негативної «Я-концепції» стають у цьому 

випадку негативне ставлення до себе, неприйняття себе, відчуття своєї 

неповноцінності.  

На думку А. Калюжного, «Я-концепція» – це комплекс форм поведінки, 

тобто система організованих дій людини спрямованих на себе; це значення, які 

формуються у процесі участі у спільних діях. Свідома поведінка є не так прояв 

того, якою є людина насправді, як результат уявлень людини про себе, 

сформованих на основі послідовного поводження з нею інших. 



 

 55 

Багато відмінних рис людської поведінки обумовлені тим, що люди діють у 

символічному оточенні та намагаються бути такими, якими, за їхніми уявленням, 

вони мають бути. Людська поведінка складається з низки пристосувань до 

життєвих умов, але кожна людина повинна мати угоду з самою собою так само, як 

і з іншими характеристиками свого світу. Зрозуміти, що роблять люди, можна 

тільки тоді, коли дізнатися, що означає для нас самих кожна людина. Із 

урахуванням описаних уявлень про «Я-концепції» можна визначити зміст іміджу, 

орієнтуючись на взаємини «Я-концепції», яка виражає те, яким бачить себе 

індивід, із його ідеальним «Я» і його образом, сформованим у інших [173].  

Психолог Ж. Максименко у своїй дисертації дійшла висновку, що ступінь 

позитивності «Я-концепції» підвищується під впливом сприятливих суджень від 

оточення, а під впливом несприятливих – «Я-концепція» стає негативною. Це 

відбувається за допомогою процесу інтеріоризації: оцінки індивіда, що даються 

йому «зовні», стають його власними. У цьому зв’язку «Я-концепція» соціально 

успішної особистості характеризується як позитивна. Люди з позитивною «Я-

концепцією» упевнені у власній значущості й цінності, очікують такого ж 

ставлення від інших людей. Це, своєю чергою, зумовлює позитивну 

спрямованість взаємин з оточенням [257]. 

Значення «Я-концепції» у формуванні професійного іміджу важко 

переоцінити. Як зазначають російські дослідники І. Бєлова, Ю. Парфьонов, 

Д. Сологуб, Є. Нехвядович, «Я-концепція», формуючись у діяльності, саме в ній і 

проявляється. Саме тому пояснення науковцями механізму формування та 

розвитку «Я-концепції» є вкрай важливим для розуміння того, у який спосіб 

можна впливати на формування професійного іміджу майбутніх учителів. За 

визначенням І. Бєлової – поведінка і діяльність людини завжди особистісно 

забарвлені, тому залежать від її психологічних особливостей, ієрархії мотивів і 

«Я-концепції». Результати поведінки і діяльності містять інформацію про суб’єкт, 

яка може суперечити вже наявним системам знань про себе, самооцінки людини. 

Конфлікти, що виникають під час цього, спрямовують активність суб’єкта на 

самого себе задля відтворення несуперечливої «Я-концепції». У людини 
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з’являється вибір: або перетворити інформацію, що надходить, або перетворити 

себе. У першому випадку активізуються механізми психологічних захистів, що 

дають змогу уникнути інформації, яка суперечить наявній «Я-концепції», що, 

своєю чергою, залишаючись незмінною, продовжує реалізовуватися у поведінці, 

діяльності та спілкуванні людини, спричиняючи її неуспішність. В іншому 

випадку зворотний зв’язок стає стимулом для запуску процесів самопізнання, 

самооцінювання і самоставлення, що зрештою сприяє саморозвитку, самокорекції 

і самовдосконаленню. При цьому уточнюється й більш диференціюється система 

«Я-образ» людини, змінюється її ставлення до себе, тобто загалом 

перетворюється «Я-концепція», відповідно до якої людина вже по-іншому 

виявляє себе у поведінці й діяльності [36, с. 626–627]. 

«Я-концепція» – це багатокомпонентне поняття, до структури якого входять 

самооцінка, образ «Я», самоставлення, самосвідомість як вважає В. Агапов. Це 

різні структурні компоненти «Я-концепції», які в реальності злиті, розділити їх 

можна тільки абстрактно під час аналізу, щоб усвідомити її природу й сутнісну 

характеристику, оскільки «Я-концепція» – це підсумковий продукт свідомості, 

самосвідомості й несвідомого. Він визначає поняття «Я-концепція» як системне, 

інтегральне утворення психіки, що самоорганізується. Це складна, пережита, 

багаторівнева, багатокомпонентна й динамічна система, яка виражає ставлення 

особистості до себе й зовнішнього світу, сутністю якої є оцінювальна діяльність 

свідомості, що виступає як механізм, який функціонує спрямований до себе й 

зовнішнього світу, частково існуючи і в несвідомій сфері. «Я-концепція» пов’язує 

якості особистості щодо себе й зовнішнього світу в минулому, сьогоденні й 

майбутньому. Із нею узгоджуються почуття й емоції, вчинки і поведінка, 

психологічне здоров’я, очікування й успіх у практичній діяльності особистості [5]. 

«Ідеальне Я», за О. Перелигіною, складається з уявлень, що відображають 

таємні сподівання та прагнення індивіда. Ці уявлення можуть бути відірвані від 

реальності. Великі розбіжності між «реальним Я» й «ідеальним Я» нерідко 

призводять до депресії, обумовленої недосяжністю ідеалу [314]. 
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За словами В. Шепеля, високий ступінь збігу «реального Я» з ідеальним у 

структурі «Я-концепції» – це важливий показник психічного здоров’я. 

Співвідношення між цими поняттями покладено в основу самооцінки: хто досягає 

в реальності характеристик, що визначають його ідеальний «образ Я», той 

повинен мати високу самооцінку. Якщо ж людина відчуває розрив між цими 

характеристиками та реальністю своїх досягнень, її самооцінка вірогідно буде 

низькою [423]. 

Співвідношення між «Я-концепцією», «ідеальним Я» та образом «Я» в 

інших наочно продемонструвала О. Перелигіна (рис. 1.1), зазначивши, що «Я-

концепція» виражає те, яким бачить себе індивід, «ідеальне Я» – те, яким би він 

хотів себе бачити, а його образ в інших – те, яким бачать його люди, із якими він 

вступає в соціальну взаємодію. 

Такий збіг, як твердить О. Перелигіна, може мати місце в ідеальному 

випадку, але це необов’язково. Усвідомлення суб’єктом розбіжностей між цими 

символічними структурами стає джерелом та причиною активності, що 

виражається в діяльності зі створення іміджу. Створення іміджу супроводжується 

певним наближенням «ідеального Я», «Я-концепції» та «образу Я» [314, с. 56]. 

А. Петровський вважає, що «Я-концепція» – це цілісне, хоча й не 

позбавлене внутрішніх протиріч, образ власного «Я», що постає як настанова 

щодо себе і містить компоненти: 1) когнітивний – образ своїх якостей, здібностей, 

зовнішності, соціальної значущості тощо (самосвідомість); 2) емоційний – 

самоповага, самолюбство, самоприниження тощо; 3) оцінювально-вольовий – 

прагнення підвищити самооцінку, завоювати повагу тощо. «Я-концепція» – 

передумова і наслідок соціальної взаємодії, і тому визначається соціальним 

досвідом. Її складові ‒ це «реальне Я» (уявлення про себе в теперішньому часі), 

«ідеальне Я» (те, яким суб’єкт, на його думку, мав би стати, орієнтуючись на 

моральні норми), «динамічне Я» (те, яким суб’єкт має намір стати), «фантастичне 

Я» (те, яким суб’єкт бажав би стати, навіть якщо б це свідомо виявилося 

неможливим) та ін. [302]. 
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В аспекті формування професійного іміджу майбутніх учителів важливим є 

переконання І. Беха щодо ролі компонентів «Я-концепції» в особистісно 

орієнтованому вихованні. На думку І. Беха, виховний процес може втрачати свою 

реальну розвивальну ефективність, якщо в ньому повною мірою не 

використовується такий чинник, як «Я-можливе», що відповідає плану 

можливостей людини. Він не тотожний «Я-ідеальному», тобто заданому 

соціальними нормами і обов’язками, тому що містить і негативні 

самохарактеристики. Він відмінний і від «Я-бажаного», що безпосередньо 

визначається мотивацією, адже передбачає самоусвідомлення мимовільних 

моментів у саморозвитку. 

 
Рис. 1.1 Збіг іміджу, «Я-концепції», «ідеального Я» та образу «Я» в інших 

(за О. Перелигіною) 

Такий статус «Я-можливого» вимагає, щоб педагог проводив роботу, 

спрямовану на формування й постійну активізацію вихованцем уявлення про те, 

яким він міг би стати, на усвідомлення тих його якостей, які заважають вчасно 

реалізувати наявні потенційні можливості. До того ж значущою є мотивувальна 

функція як позитивних, так і негативних характеристик «Я-можливого». 

Особистість має усвідомити, що образ себе успішного в майбутньому чи уявлення 

про себе як про потенційного невдаху творить реальний успіх або невдачу [41].  

Імідж 

«Ідеальне Я» Образ «Я» у 
інших 

«Я-концепція» 
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«Я-можливе» – це площина перспективи вихованця. Але майбутнє має 

смисл, коли на нього працює сучасне, і морально-духовні якості, якими 

оволодіває вихованець у виховному процесі, у цей час утворюють його               

«Я-особистісне». Проте його формування може бути ускладнене навчальною 

ситуацією, у якій перебуває особистість. Шкільне життя, у якому домінантною в 

часовому й оцінному вимірі виступає навчальна діяльність, накладає суттєвий 

відбиток на зміст самосприйняття сучасного студента. Оскільки оцінні ставлення 

до нього формувалися переважно на основі його успішності в навчанні, то 

розуміння свого «Я» пов’язувалося передусім з позицією «що можу робити». 

Отже, упродовж шкільного життя інтенсивно розвивалося лише діяльнісне «Я» 

особистості школяра. Через це в молоді формується певне розуміння й оцінка 

соціальних явищ, орієнтація на оцінювальні ставлення крізь призму конкретної 

діяльності. До того ж усвідомлення свого особистого ставлення до світу та інших 

людей, що далеко виходить за сферу навчальної діяльності, залишається 

збідненим і недієвим. І. Бех закликає педагогів поряд з діяльнісним «Я» в кожної 

особистості цілеспрямовано виховувати «Я-особистісне» [41].  

У міру зміцнення «Я-особистісного» вихованець не лише усвідомлює себе 

суб’єктом, але й відчуває потребу реалізувати себе як суб’єкта, долучаючись до 

соціального не тільки на рівні розуміння, а й на рівні перетворення. Тепер він 

виявляє власну позицію, протиставляє себе іншим, проявляє самостійність 

шляхом установлення ширших взаємин, у яких він себе перевіряє, виробляє 

перспективу власного особистісного розвитку. Вихованець врешті-решт розуміє, 

що він має повноцінне право існувати в суспільстві та право бути самим собою за 

будь-яких обставин [415]. У такий спосіб відбувається те, що зрештою він 

розпочинає діяти як самостійний незалежний індивід. Набуте право бути самим 

собою уможливлює особистість почувати себе вільнішою [415]. Тобто вільна 

особистість – це суб’єкт вибору [415]. Самостійно вирішуючи, вихованець також 

має розуміти, що тепер він відповідати за свої вчинки, за умови того, що він 

зберігає позитивне ставлення до власного  «Я» [415].  



 

 60 

Спонукальна сила морально-духовного надбання вихованця зростає не 

лише від її втілення у відповідних вчинках, а й від постійного схвалення ним 

подібних вчинків однолітків. Так відбувається порівняння себе з іншими, а, отже, 

і глибше осмислення себе й іншого за критерієм необхідності присутності в 

структурі образу «Я» цієї морально-духовної цінності [41]. 

Цікавою в контексті досліджуваного явища є структура професійної         

«Я-концепції» вчителя, визначена О. Коджаспіровим: це «Я» та частина             

«Я-концепції» особистості вчителя, що складається з того, як себе бачить і оцінює 

вчитель у певний момент дійсності («актуальне Я»); того, яким учитель бачить 

себе і оцінює щодо початкових етапів роботи в школі («ретроспективне Я»); того, 

яким би хотів стати вчитель («ідеальне Я»); того, як, на погляд учителя, його 

бачать інші люди – його колеги, учні й інші («рефлексивне Я») [198]. 

Психологи одностайні в розумінні «Я-концепції» як динамічного 

психологічного утворення; її розвиток і зміни обумовлені внутрішніми й 

зовнішніми чинниками; а соціальне середовище справляє надзвичайно сильний 

вплив на її формування. 

Аналіз складових професійного іміджу майбутнього вчителя дає змогу 

зробити висновок про шляхи його формування. На наше переконання, процес 

формування іміджу педагога має поетапний характер, який починається з 

розуміння об’єктивного змісту власної «Я-концепції» в її співвідношенні з 

«ідеальним Я» і образом «Я» в інших, виявлення суперечностей у змісті цих 

утворень, усвідомлення шляхів їхнього розв’язання. Наступним етапом такого 

процесу є екстеріорізація внутрішніх якостей і властивостей («Я-концепція», 

цінності, установки, знання) та гармонізація створеного іміджу в контексті 

взаємодії вчителя та реципієнтів його іміджу. 

Самооцінка особистості як складова «Я-концепції» – це провідний фактор, 

який визначає поведінку особистості. Люди із завищеною самооцінкою завжди 

перебільшують свої переваги, ставлять перед собою таку мету, яку вони 

об’єктивно не можуть досягти, вони мають високий рівень домагань, що не 

співвідноситься з їхніми дійсними можливостям. Позитивні якості людини 
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(гідність, гордість, самолюбство) мають властивість змінюватися та переростати в 

негативн якості (зарозумілість, марнославство, егоцентризм). Неадекватна 

самооцінка власних можливостей і завищений рівень особистих домагань 

призводять до надмірної самовпевненості. Самовпевнені люди не мають 

схильності аналізувати свої вчинки, і якщо додати ще некритичність мислення, 

недисциплінованість, відсутність необхідного самоконтролю, то це може 

спонукати зробити помилкові рішення і здійснити невиправдані вчинки. 

Включення у процес самовиховання у таких особистосей ускладнюється 

відсутністю чи недостатньою потребою у власному вдосконаленні [114]. 

Індивіди із заниженою самооцінкою зазвичай ставлять перед собою 

простішу мету, яку об’єктивно може бути досягнута, проте вони перебільшують 

вагомість невдач. Людина із заниженою самооцінкою має іншу крайність, прямо 

протилежну самовпевненості, а саме: надмірну невпевненість у власному «Я». 

Об’єктивно безпідставна невпевненість, стає стійкою рисою особистості і формує 

в людини смиренність, пасивність і «комплекс неповноцінності» [352]. Це 

відбивається і на зовнішньому вигляді людини: голова втягнута в плечі, хода 

нерішуча, вигляд похмурий, усмішка відсутня. Оточення іноді сприймає таку 

людину за сердиту, злу, неконтактну, наслідком чого стає ізоляція та самотність. 

Найсприятливішою є адекватна самооцінка, що виявляється в адекватному 

визнанні людиною власних переваг і недоліків [114]. Адекватна самооцінка 

виражається у позитивну рисах людини, зокрема, у впевненості, що визначається 

необхідним досвідом і відповідні уміннями та навичками [114]. Впевненість у 

собі дає змогу особистості регулювати рівень власних домагань і адекватно 

оцінювати свої можливості у різних екзистенційних ситуацій [352]. Впевнена 

людина – це людина рішуча, тверда, яка вміє знаходити і робити логічні 

розв’язання, а також спроможна послідовно їх втілювати в життя [114]. Впевнена 

людина критично ставиться до зроблених помилок, аналізуючи причини їхньої 

появи задля того, щоб не повторити їх знову. Отже, розуміння та прагнення 

розвивати у себе адекватну самооцінку на базі самопізнання важливе для 

формування позитивного професійного іміджу, адже, пізнавши й оцінивши себе, 
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людина може усвідомленіше, а не стихійно керувати своєю поведінкою і 

займатися самовихованням [217]. 

Отже, більшість дослідників виділяють такі структурні елементів або 

складові професійного іміджу: природні якості (емпатія, красномовство, уміння 

подобатися людям, рефлексивність); характеристики особистості як наслідок її 

освіти та виховання (психічне, фізичне здоров’я, володіння низкою 

людинознавчих технологій); характеристики особистості, обумовлені її 

професійним і життєвим досвідом); візуальний образ. 

Аналіз результатів психологічних і соціологічних досліджень [49; 50; 94; 

95; 100] дає змогу стверджувати, що професійний імідж – це уявлення про 

соціальну значущість професії, рівень професійної компетентності представників 

цієї професії, їхню професійну культуру, систему цінностей, норми поведінки 

тощо, які склалися, з одного боку, у масовій свідомості, а з іншого, – серед членів 

професійного співтовариства. 

Шкільний вік припадає на період інтенсивного розвитку особистості 

дитини. Один із найважливіших факторів, який впливають на розвиток школяра, – 

це спілкування, взаємодія та стосунки з оточенням, що залучено до різноманітних 

видів діяльності, у яких він бере участь. Особлива роль відведена педагогам, а 

імідж кожного окремого вчителя має неабиякий вплив на побудову довірчих 

стосунків, створення сприятливої психологічної атмосфери підтримки та 

взаєморозуміння. Крім того, іміджева поведінка вчителя стає зразком для 

копіювання учнями та сприяє вихованню культури стосунків, поведінки тощо. 

Позитивний імідж учителя, який характеризується доброзичливістю, відкритістю, 

сприяє створенню психологічного комфорту, взаєморозумінню, викликає 

симпатію, бажання пізнавати нове. Це один з механізмів впливу на особистість 

школяра. 

Вітчизняний психолог О. Ткаченко найважливішими рисами іміджу вчителя 

називає: уміння швидко й точно розпізнавати властивості і стан конкретного 

учня; уміння привернути до себе мімікою, пантомімікою, інтонаціями й 

риторичними звертаннями; уміння звʼязно пояснити, ненав’язливо показати 
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конкретному учневі ті нові можливості, які він отримає з початку навчання; 

уміння показати навички ділової взаємодії задля того, щоб продемонструвати 

свою здатність цінувати власний і чужий час, в оптимальний спосіб 

організовувати навчальну діяльність; уміння захопити учня своєю навчальною 

дисципліною, науковим пошуком, творчою діяльністю; уміння виявити в 

кожному учневі його творчу індивідуальність і допомогти йому в самореалізації; 

уміння перетворити клас у другий будинок для дитини, де їй гарантовані 

психологічна підтримка і моральний захист [392]. 

Якість взаємодії з учнями досліджує І. Бех. Він наголошує, що «виховний 

успіх або неуспіх педагога у взаємодії з дітьми багато в чому залежить від його 

особистісних якостей. Серед якостей, що ускладнюють взаємодію з учнями, – 

запальність, прямолінійність, поквапливість, різкість, загострене самолюбство, 

самовпевненість, впертість, відсутність почуття гумору, нерішучість, 

образливість, сухість, неорганізованість. Усі ці особистісні характеристики 

педагога не сприяють прихильності до нього вихованців, створюють поле 

взаємонепорозуміння» [43, с. 92]. 

У структурі професійного іміджу більшість дослідників виділяє особистісні 

й діяльнісні елементи. До особистісних елементів іміджу належать: перша група 

якостей – природні якості (комунікабельність, емпатія, рефлексивність, 

красномовність), що постійно вдосконалюються; друга група якостей – 

характеристики особистості як наслідок її освіти та виховання. До них належать 

моральні цінності, психічне здоров’я, володіння набором людинознавчих 

технологій (міжособистісне спілкування, способи розв’язання конфліктів тощо); 

до третьої групи належать ті, що пов’язані з життєвим і професійним досвідом 

особистості.  

Беззаперечною для вчителя є важливість ефективного взаємовигідного 

контакту зі світом, що його оточує, тому ми погоджуємося з О. Ткаченком, що 

визначальною частиною іміджу вчителя є: висока самооцінка, упевненість у собі; 

віра в доброзичливість Всесвіту та віра в добру людину; соціальна й особиста 

відповідальність («Я-причина всього позитивного і негативного в моєму житті»); 
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бажання змінюватися й уміння ризикувати за наявності здорового почуття 

самозбереження [392]. 

За даними експериментального дослідження О. Ковальової, окремі ознаки є 

найбільш значущими для професійної діяльності вчителя. До них належать: 

ввічливість, вдумливість, вихованість, уважність, витримку, гнучкість поведінки, 

гуманність, діловитість, дисциплінованість, доброту, добросовісність, 

доброзичливість, ініціативність, щирість, колективізм, спостережливість, 

наполегливість, винахідливість, критичність, культуру мови, логічність, 

незалежність, відповідальність, організованість, порядність, патріотизм, 

правдивість, ерудованість, передбачливість, принциповість, самостійність, 

скромність, сміливість, справедливість, прагнення до самовдосконалення, 

тактовність, переконливість, упевненість, відчуття власної гідності, почуття 

гумору, експресивність, емоційну стійкість, комунікативність, рефлективність, 

емпатію, самоконтроль, оригінальність, несхожість, зовнішнє самооформлення, 

експресію, уміння транслювати свою неповторну особистість. Серед них 

провідними виступають: культура мови, гнучкість поведінки, правдивість, 

почуття гумору, відповідальність, передбачливість, упевненість, емоційна 

стійкість, емпатійність, самоконтроль [194, с. 53]. 

Експертна оцінка суттєвих ознак іміджу вчителя, зроблена досвідченими 

педагогами й психологами, представлена в дисертації О. Ковальової, засвідчила 

важливу роль таких іміджевих ознак: популярність, респектабельність, частота 

згадування в ЗМІ, уміння оперувати фактами, володіння ораторським 

мистецтвом, наявність почуття гумору, емоційність, правдивість, правильний 

спосіб життя, прихильність до спорту, сімейність, сексуальність, приємний тембр 

голосу, уміння сперечатися, уміння уникати конфліктів, хазяйновитість, 

відповідність обіцянок і вчинків, цілеспрямованість, рішучість, сила волі, 

працьовитість, інтелектуальний потенціал, професійний досвід, зовнішній вигляд, 

відкритість у спілкуванні, оптимізм, матеріальний добробут, уміння взаємодіяти з 

органами влади, інтуїція під час ухвалення рішень, уміння добирати кадри та 
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керувати ними. Із зазначеного переліку зрозуміло, що всі ці ознаки досить 

різнопланові [194]. 

Аналіз сутності імідж фахівця дає змогу зробити висновок, що в ньому є 

декілька сторін: 1) ідеальний імідж, який сам носій іміджу хоче мати, 2) ідеальний 

імідж, який відповідає очікуванням реципієнта, 3) реальний імідж, який сприймає 

реципієнт.    

Специфіка іміджу майбутнього вчителя технологій полягає в тому, що його 

реципієнтами будуть різні групи: школярі, їхні батьки, колеги, адміністрація 

школи, а також пересічні громадяни, що виявили бажання провести дозвілля на 

«платформах ініціатив» для розкриття своїх творчих можливостей. Уявлення про 

вчителя у цих груп реципієнтів іміджу є різними. Так, дослідження вимог до 

іміджевої поведінки вчителя А. Кононенко показало, що думки дітей і їхніх 

батьків багато в чому не збігаються щодо привабливих і непривабливих рис 

учителя. Ставлення учнів початкових класів до навчання та вчителя емоційніше, а 

в батьків – більш орієнтовано на кінцевий результат. Батьки ж підлітків 

послаблюють свою увагу до навчальних справ своєї дитини та байдужіють до 

особистісного образу педагога. Старшокласники у своїх оцінках наближаються до 

батьків. Більш значущими для учнів старших класів стають ті ж якості, що і для 

батьків – освіченість, справедливість, тактовність і почуття гумору. 

Неприйнятними для старшокласників стають такі риси, як несправедливість, 

здатність принижувати, небажання зрозуміти. Тобто, дорослішаючи, учні 

починають надавати більшого значення тим якостям педагога, що стосуються: а) 

їхньої професійної компетентності як джерела інформації, б) їхніх морально-

етичних якостей, пов’язаних з урахуванням збільшуваного почуття власної 

гідності учня, в) їхньою комунікативності [212]. 

Отже, ключовими елементами іміджу майбутнього вчителя технологій, на 

наше переконання, є такі складові: «Я-концепція», особистісні якості, культура 

морального й патріотичного виховання у вербальній і невербальній взаємодії з 

учнями, предметно-технологічна компетентність, професійна компетентність і 

комунікативна культура, артистична та габі тарна культура.  
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Аналіз теоретичних досліджень у галузі формування іміджу майбутніх 

вчителів і практики роботи педагогічних університетів засвідчує, що проблемі 

формування позитивного іміджу майбутніх учителів технологій приділяють 

недостатньо уваги. Так, у планах підготовки бакалаврів спеціальності 6.010103 

«Технологічна освіта» відсутня дисципліна «Педагогічна іміджелогія», 

недостатня кількість спеціальних підручників і посібників, що допомагали б 

майбутнім учителям технологій правильно створювати свій імідж. Окремі 

питання щодо імідж вчителя вивчаються на таких курсах: «Вступ до 

спеціальності», «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Теорія і 

методика технологічної освіти», «Основи наукових досліджень» тощо. 

Задля визначення змісту іміджу учителя технологій проаналізуємо цю 

проблему в теоретичному аспекті стосовно його функціональної спрямованості. 

Психологи називають різні функції іміджу педагога. Так, А. Минбаєва й 

А. Жаманкулова виділяють такі функції педагогічного іміджу, які, на наш погляд, 

не відображають повністю специфіку іміджу: соціально-інформаційна функція – 

інформування суспільства та педагогічної громадськості щодо особистості 

педагога; виховна функція – педагог, маючи позитивний імідж, сприяє вихованню 

школяра, студента, дорослого; професійна функція – позитивний педагогічний 

імідж сприяє розвитку професії та вдосконаленню професійної підготовки кадрів, 

створенню позитивного образу професії в суспільстві. Робота зі створення 

педагогічного іміджу розширює горизонти професії, просуває до нових досягнень, 

розширює професійну культуру, змушує педагога удосконалювати і створювати 

нові знання, шукати нові сфери застосування професійних знань; мотиваційна 

функція – мотивує педагога до саморозвитку та самореалізації; розвивальна 

функція – безпосередньо сприяє розвитку та самореалізації особистості, розвитку 

самооцінки особистості, рефлексії; формуванню її нових компетентностей, 

підвищенню педагогічної майстерності педагога, отриманню нових досягнень і 

нагород [278, с. 66]. 

У своїй дисертації з психології А. Кононенко визначає такі функції іміджу: 

функція психологічного захисту (використання іміджу дає можливість приховати 
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недоліки, позбутися тривожності, оптимізувати свою поведінку з метою 

максимального впливу на інших; функція соціального тренінгу (імідж дає змогу 

скоригувати свою поведінку й адаптувати її до соціальних комунікацій, що 

пов’язано з неминучістю та бажаністю виконання ролей у конкретних соціальних 

групах); функція соціально-символьного впізнавання або ідентифікації (імідж 

завжди містить символіку готовності людини не тільки до комунікації, але й до 

обміну соціальними та духовно-моральними цінностями); ілюзорно-

компенсаторна функція (дисбаланс різних підсистем провокує стреси, і один із 

методів боротьби з ними – створення ілюзій); функція збереження, корекції та 

кодування соціальної поведінки в умовах певних групових норм, імперативів 

моралі, ритуалів і символів [212]. 

Декілька функцій іміджу фахівця називає О. Ковтунова, які виділяють 

більшість дослідників: 1) когнітивна, 2) презентаційна, 3) актуалізувальна, 

4) мотиваційна. Дослідниця також доповнює їх такими: 5) стабілізаційна, 

спрямована на зміцнення конкретного суспільства як системи із заданими на 

певному етапі розвитку параметрами через нестабільні соціальні стани; 

6) об’єднувальна, що сприяє міжособистісній і міжгруповій взаємодії і 

спілкуванню; 7) збережувальна, що сприяє гармонізації колективних взаємодій, і, 

зрештою, взаємодії соціумів; 8) комунікативна, яка сприяє розвитку навичок 

самоаналізу та самопрезентації на колективному й індивідуальному рівнях; 

9) рефлексивна, що орієнтує особистість, групу (професійне співтовариство) і 

соціум загалом на адекватну взаємодію (співробітництво) у процесі соціально-

педагогічної діяльності; 10) духовно-моральна, що орієнтує суб’єктів формування 

іміджу на духовний, морально-етичний розвиток; 11) оцінна [196, с. 132]. 

Найповнішою й найактуальнішою видається концепція В. Шепеля, який 

виокремлює дві групи функцій іміджу: ціннісні та технологічні. До ціннісних 

функцій належать: особистісно підвищувальна. За допомогою ефективного іміджу 

навколо особистості створюється ореол привабливості, вона стає соціально 

затребуваною, розкутою в прояві своїх найкращих якостей; комфортизації 

міжособистісних стосунків. Чарівність людей обʼєктивно додає у спілкування 
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більше симпатії і доброзичливості, терпимості й такту; психотерапевтична. 

Особистість завдяки усвідомленню своєї унікальності й підвищенню 

комунікабельності набуває стійкого позитивного настрою та впевненості к собі. 

До технологічних функцій, за В. Шепелем, належать: міжособистісна 

адаптація. Завдяки правильно обраному іміджу можна швидко увійти в конкретне 

соціальне середовище, привернути до себе увагу, встановити доброзичливі 

стосунки; упровадження кращих особистісно-ділових якостей. Сприятливий імідж 

дає можливість представити найпривабливіші якості людини, даючи змогу 

людям, із якими носій іміджу спілкується, пізнавати саме ці риси, що викликають 

симпатію чи добре ставлення; подолання негативних особистісних характеристик. 

Завдяки макіяжу, гармонійно підібраному одягу, аксесуарам, зачісці тощо можна 

відвернути людей від тих недоліків, які має людина; організація уваги. 

Привабливий імідж мимоволі привертає до себе людей, а тому їх психологічно 

легше налаштувати на те, що говорить або демонструє чоловік; подолання 

вікових барʼєрів. Вдалий вибір моделей поведінки і виконання різних соціальних 

ролей дає можливість комфортно себе почувати в спілкуванні з людьми різного 

соціального та професійного статусу, незалежно від свого віку [423]. 

Проаналізувавши думки науковців щодо функцій іміджу майбутніх 

вчителів, визначимо функції іміджу вчителів технологій: виховну функцію – 

учитель має найсильніший вплив на учня, якщо у свідомості учня цей учитель має 

позитивний імідж; духовно-моральну - пов’язаної з відродженням української 

етнокультури й творчого духу народу; функцію сприяння самореалізації вчителя; 

функцію встановлення гармонійних стосунків з учнями, їхніми батьками, 

колегами; профорієнтаційну функцію – вибір професії школярами часто 

зумовлений наявністю в їхньому житті дорослого, який був для них авторитетом і 

взірцем у дитинстві. 

Результати психологічного дослідження О. Ковальової дали їй змогу 

сформулювати певні відмінності іміджу в педагогічній діяльності: діяльність 

учителя досить регламентована й обмежена вимогами до навчального процесу, на 

відміну від інших видів діяльності, де імідж може мати ситуативний або 
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спонтанно-періодичний характер; формування іміджу покладається на його носія 

(вчителя); рівень конкуренції значно вищий, ніж в інших видах людської 

діяльності; впровадження власного іміджу ведеться в умовах шаблонності та 

стереотипності його сприйняття; недостатня матеріальна забезпеченість учителя; 

спонука до самовдосконалення недостатня, виходячи з незмінності матеріального 

забезпечення як за наявності позитивного іміджу, так і без нього [194, с. 41]. 

Проаналізувавши значну кількість наукових поглядів на структуру та 

функції іміджу, вважаємо за доцільне розробку такої структурно-функціональної 

моделі, яка б уміщувала педагогічну технологію, відображала функціональну 

скерованість та практичне застосування у педагогічній діяльності формування 

іміджу майбутнього вчителя технології в системі виховної роботи педагогічного 

університету. 

Імідж майбутнього вчителя технологій складається із декількох 

взаємопов’язаних, взаємозумовлених компонентів, серед яких: «Я – особистість й 

професіонал»; габітарний імідж; професійна спрямованість; предметно-

технологічна компетентність; мовленнєва та комунікативна поведінка; іміджева 

компетентність; творчий потенціал. 

Імідж майбутнього вчителя технологій – це цілісна система, яка 

характеризується стійкими зв’язками, що існують між компонентами, і яку можна 

розглядати як програму самовдосконалення особистості у процесі професійної 

діяльності. Саме тому виділені компоненти – це багатоаспектні утворення, які 

поділяються на декілька складових. Розглянемо їх детальніше. 

Майбутній учитель повинен мати сформовану позитивну «Я-концепцію», 

яка відповідає його майбутній професійній діяльності, про що йшлося вище. 

Габітарний компонент іміджу в сучасній науці трактують неоднозначно. 

Поняття «габітус» (від лат. habitus – зовнішність) широко використовується в 

медицині, психології, соціології тощо. У медицині та психодіагностиці габітус 

має діагностичне значення. У психологічних і соціологічних дослідженнях габітус 

може розумітися як ширше поняття, що означає суму зовнішніх даних людини, 

які складаються з виразу обличчя, статури, пози, постави, охайності, костюму, 



 

 70 

аксесуарів та інших ознак зовнішнього вигляду. Поділяємо концепцію 

І. Симонової, яка, користуючись сучасною філософською традицією, де габітус 

означає не тільки конституцію, а й усе, «що залежить від тіла», визначає габітус 

як певні тілесні й поведінкові навички, сформовані у процесі соціалізації, і 

невіддільні від тілесності людини, у тому числі від зовнішності, одягу, зачіски, 

аксесуарів, а також пози, рухів, жестів, ходи, міміки, погляду. За цих обставин 

габітарний компонент як сфера тілесного містить тілесні й поведінкові навички, 

сформовані у процесі соціального та культурного розвитку, і такі, що 

сприймаються в єдності [358]. 

Імідж реалізується у процесі самопрезентації передусім через візуальний 

канал сприйняття інформації, тому зовнішність має величезне значення у 

формуванні іміджу вчителя, адже саме у візуальному образі відбувається й 

узагальнення найрізноманітнішої інформації. Крім того, учитель працює з 

підлітками, для яких він має стати еталоном, зразком для наслідування, але які 

водночас можуть доволі критично оцінювати його зовнішній вигляд.  

Формування іміджу вчителя для школярів як його реципієнтів починається з 

першого знайомства, коли візуальна оцінка передує всім іншим. Тому зовнішність 

учителя має бути бездоганна. Своїм зовнішнім виглядом учитель має 

налаштовувати до себе учнів і їхніх батьків. Майбутні вчителі технологій мають 

засвоїти правило: гарно виглядати – значить виявляти повагу до оточення. На наш 

погляд, ключовим критерієм правильності зовнішнього вигляду вчителя має бути 

відчуття міри, що дасть змогу розумно поєднати бажання виглядати сучасно з 

урахуванням тенденцій моди, свого віку, комплекції, специфіки професійної 

діяльності та ситуації. 

Є такі вимоги до габітарного компоненту імідж вчителя технології: 

відповідність одягу ситуації (діловий стиль для теоретичних занять, батьківських 

зборів, виховних заходів, засідань педагогічної ради тощо, застосування 

спеціального одягу для проведення практичних занять, використання засобів 

захисту очей, рук тощо); культура зовнішнього вигляду (доглянутість, охайність, 

доречне використання аксесуарів, стриманість у застосуванні макіяжу, манікюру); 
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охайність зачіски, відповідність її вимогам безпеки праці, використання захисних 

головних уборів; привабливість зовнішнього вигляду вчителя для школярів 

(відповідність віку, а також сучасним тенденціям стилю, елегантність, відчуття 

стилю); культура рухів – ходи, постави, жестів, міміки, пантоміміки. 

Професійна спрямованість майбутнього вчителя технологій передбачає: 

стійку мотивацію до педагогічної праці, інтерес до педагогічної професії, 

схильність до педагогічної діяльності, розуміння та прийняття своєї педагогічної 

місії.  

Згідно з нашим концептуальним баченням, предметно-технологічна 

компетентність учителя технологій передбачає: володіння теоретичними 

знаннями в певній сфері практичної діяльності, яка є релевантна предмету 

«Технології»; наявність мотивації до занять відповідною діяльністю, глибокий і 

стійкий інтерес до неї, прагнення залучити до неї учнів; наявність досвіду 

відповідної діяльності та її продуктів, у яких втілена майстерність учителя. 

Науковці одностайно звертають увагу на значення професійної 

спрямованості особистості вчителя для його іміджу. На наше переконання, це 

насамперед має бути гуманістична й інноваційна спрямованість. Від 

спрямованості особистості вчителя технологій на дитину, його здатності 

олюднити навчально-виховний процес залежить його якісний результат. 

Спрямованість особистості вчителя на пошук інновацій, розробку нових 

технологій і методик трудового навчання, окремих методів, форм, засобів 

занурення учнів у творчу трудову діяльність ‒ це умова забезпечення в підсумку 

конкурентоспроможності української держави у співдружності європейських 

країн. Тобто мають передувати саме гуманістична й інноваційна спрямованості 

особистості вчителя як основа професійної спрямованості. 

Особливе значення має володіння педагогом навичками комунікативної та 

мовленнєвої поведінки, а також невербального спілкування. Свідомість зазвичай 

не контролює невербальні сигнали, а значить проявляються саме підсвідомі 

установки людини, і на цих даних ґрунтується ступінь довіри до педагога й 
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інформації, яку він дає. Не можна не погодитися з переконаннями дослідників 

щодо сутності мовленнєвої поведінки вчителя. 

Отже, вимогами до мовленнєвої поведінки майбутнього вчителя технологій 

є: грамотність; дотримання всіх мовних норм: вимови, наголосу, слововживання; 

використання мовних засобів, що підтримують увагу й інтерес, реалізують такі 

важливі комунікативні якості, як виразність і емоційність; дотримання соціально-

етичних мовних норм; чітка дикція; приємний тембр голосу; застосування 

інтонаційних засобів комунікації, пауз, зміни темпу мовлення задля зосередження 

уваги учнів на найважливіших моментах; логічне структурування висловлювання.  

Узагальнюючи позиції багатьох науковців, що зазначені в цьому параграфі 

й раніше, щодо вимог до комунікативної поведінки педагога, зазначимо, що 

основою їхньої сукупності є такі: демократичний стиль спілкування з учнями, 

гнучкість у спілкуванні, педагогічний такт, дотримання етичних норм 

міжособистісної взаємодії у педагогічному та дитячому колективі, у спілкуванні з 

батьками дітей, дотримання норм етикету та взаємостосунків у педагогічному та 

дитячому колективі, уміння співпрацювати. 

Саме тому системними складниками іміджу образу «Я» – особистості й 

професіонала мають бути духовно-моральна досконалість і патріотизм. У групі 

ціннісно-орієнтаційних функцій іміджу вчителя технологій (духовно й 

професійно-розвивальні, духовно-моральні, етнокультурні, суспільно-

стабілізаційні й розвивальні) чільне місце посідають духовно й професійно-

розвивальні. Це такі функціональні здатності іміджу виступати в ролі цільового 

орієнтира акмеологічного рівня у справі самостворення й самоствердження 

майбутнім учителем технологій себе як педагога – духовника, майстра та творця; 

бути засобом повного розкриття внутрішніх природних і духовних сил студента 

як джерел стимулювання його активності в гуманізації навчально-виховного 

процесу на педагогічній практиці та після закінчення ВНЗ; служити 

методологічним підґрунтям наповнення смислу існування на Землі майбутнього 

фахівця як людини з духовними якостями. 
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Наявність у відповідному образі духовно-моральних якостей працює на 

одухотворення всього освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному 

закладі, сприяє чесному й правдивому ставленню учнів до виконання завдань 

учителя, панування на уроках педагогіки добра, виконанню учителем технологій 

гуманістичної функції духовника. Без патріотичних якостей у іміджі образу «Я» – 

особистості й професіонала не може бути й мови про здатність педагога до 

якісного патріотичного виховання молоді особливо в умовах здійснення іноземної 

агресії. 

Діяльність учителя технологій неможлива без застосування творчих 

підходів, тому для імідж вчителя технології вкрай важливою є наявність у нього 

творчого потенціалу, творчих здібностей, потреби у творчій самореалізації, 

застосування педагогічних технологій, що сприяють виявленню та розвитку 

творчих здібностей дітей; створення сприятливої для творчості атмосфери на 

заняттях, заохочення творчих підходів до створення продуктів праці на уроках. 

Розгляд іміджу учителя як предмета теоретичного аналізу свідчить про 

відсутність єдиної наукової позиції на сутність цього феномену, наявність у нього 

загальних і специфічних характеристик. 

Загальні характеристики пов’язані передусім з усталеними уявленнями 

психологів про імідж будь-якого фахівця, якому притаманні такі ознаки: здатність 

до виникнення як символічного образу суб’єкта у процесі його комунікації з 

іншими суб’єктами; виконання ролі емоційно забарвленого стереотипного образу 

фахівця у свідомості інших людей, які його оточують у соціумі, у масовій 

свідомості; багатокомпонентність відповідного образу, до структури якого 

входять характеристики зовнішнього вигляду, особистісні якості, соціальні 

характеристики, професійні компетентності, існування між усіма компонентами 

стійких зв’язків (тобто цей образ є певною системою). 

В іміджі вчителя технологій треба враховувати особливості його 

професійної діяльності. З одного боку, йому властиві всі професійні 

характеристики як і будь-якому вчителю, але також він обізнаний у галузі 

різноманітних технологій, знає сучасний стан їхнього розвитку, виявляє 
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технологічну творчість, чим стає прикладом для учнів. Тобто імідж учителя 

технологій – це цілісний образ педагога, який характеризує його як духовну, 

високоморальну особистість, яка має широку технічну ерудицію, знання про 

різноманітні сучасні технології, вміє їх використовувати сам і вчить цьому учнів 

на уроках трудового навчання та технологій і в позанавчальній роботі, водночас 

презентуючи себе глибоким фахівцем тієї чи іншої сфери виробництва, виступає 

для оточення прикладом технологічної творчості.  

Імідж учителя технологій – це цілісний образ педагога, який характеризує 

його як духовну, моральну, творчу особистість, яка має всебічну технічну 

ерудицію, прагне до постійного формування позитивного іміджу у вихованців на 

уроках трудового навчання та технологій і в позанавчальній роботі, водночас 

презентуючи себе справжнім фахівцем тієї чи іншої галузі виробництва. 

Загалом імідж майбутнього учителя технологій – це емоційно забарвлений 

цілісний образ його соціально-професійної ролі, пов’язаної з відродженням 

української етнокультури та творчого духу народу, який формується ним у 

процесі фахової підготовки й презентується під час педагогічної практики та має 

внутрішній (образ «Я» – особистості й професіонала) та зовнішні складники 

(образ зовнішніх характеристик). 

Учитель технологій як духовна особистість виявляє себе в 

одухотворенні всього освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному 

закладі, сприяє чесному й правдивому ставленню учнів до виконання завдань 

учителя, панування на уроках педагогіки добра. Людина, яка поважає свій 

власний труд і труд інших. 

Моральність учителя технологій характеризує його як людину чесну, 

совісну, справедливу, об’єктивну, доброзичливу. Людину, яка здатна прийти на 

допомогу за будь-якої ситуації. Людину, яка є справжнім патріотом України. 

Творчість учителя технологій виявляється у потребі творчої 

самореалізації, застосування педагогічних технологій, що сприяють виявленню та 

розвитку творчих здібностей дітей; створення сприятливої атмосфери для 

творчості на заняттях; заохочення творчих підходів до створення продуктів праці 
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на уроках; наявності мотивації до занять з відповідною діяльністю, глибокий і 

стійкий інтерес до неї, прагнення залучити до неї учнів. 

Він як глибокий фахівець спроможний: застосовувати на практиці системи 

та принципи технологічної підготовки учнів під час підготовки та проведення 

теоретичних і практичних занять; враховувати зміст, ідеї та принципи побудови 

Державного стандарту освітньої галузі «Технології», сучасні системи підготовки 

учнів і характер та зміст роботи вчителя технології щодо організації, планування 

матеріальної бази; теоретично й методично грамотно проводити уроки технологій, 

відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі «Технологія» з 

використанням активних, інтерактивних методик, інформаційних засобів 

навчання; визначати місце і роль технологічної підготовки в здійсненні 

загальноосвітніх завдань школи, у фізичному, інтелектуальному, соціальному й 

духовному розвитку особистості школяра та зміст, ідеї і принципи побудови 

Державного стандарту освітньої галузі «Технологія», сучасні системи, за якими 

побудовані шкільні програми і навчальні посібники з технологій; застосовувати 

здобутки теорії і передової практики у професійній діяльності, проектувати 

технології навчання і виховання та аналізувати існуючий стан і прогнозувати 

наслідки своєї діяльності; визначати нормативні документи, які регламентують 

функціонування системи позашкільної освіти України, теоретико-методологічні 

засади організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних 

закладах різного спрямування й інноваційні здобутки теорії і практики 

позашкільної освіти [6].  

Частиною іміджу вчителя технологій є наявність психологічних 

компонентів – ціннісного ставлення особистості до обраної професії, емоційного 

залучення до неї, рівня професійних домагань, позитивної «Я-концепції» вчителя, 

яка відображає всі особливості свідомості, психіки, розвиток особистісних 

якостей, рис характеру, інтелектуальних якостей, розкриття творчого потенціалу 

особистості, моральне вдосконалення і постійне прагнення самовдосконалення. 

Імідж майбутнього вчителя технологій – це явище, яким можна керувати. 

Керованість іміджу передбачає розуміння закономірностей його функціонування 
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та формування, зумовлює необхідність спеціальної діяльності з його 

проектування, діагностики, формування та корекції, що здійснюється через 

принципи, методи, технології. Усе це зумовлює розуміння майбутніми 

викладачами важливості позитивного імідж та спеціальні знання та вміння щодо 

його формування. Відсутність таких знань позбавляє процес формування іміджу 

цілеспрямованості та робить його стихійним. 

Формування позитивного професійного іміджу вчителя технологій є одним 

із способів гуманізації освіти, підвищення ефективності педагогічної діяльності та 

популяризації педагогічної праці. Сутність професійного іміджу вчителя 

технологій, його структура, закономірності його формування потребують 

спеціального дослідження через свою специфічність та відмінність від 

професійного іміджу представників інших професій, що може перетворити його 

на повноцінний чинник педагогічного процесу. 

Отже, у цьому параграфі чітко визначилися цільові орієнтири формування в 

майбутніх учителів технологій імідж. Ними стали його складники як системного 

утворення. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

1. За результатами аналізу процесу формування уявлень про поняття 

«імідж» в історичній ретроспективі треба зазначити таке:  

- означені уявлення формувалися й розвивалися стихійно та неусвідомлено 

в суспільстві впродовж століть. Рушійною силою такого процесу передусім 

виступали потреби лідерів різних соціальних груп у посиленні власного впливу на 

людей різних соціальних груп, що сприяло удосконаленню їх зовнішнього 

вигляду, ораторської техніки, використання особливої міміки, жестів тощо; 

- передумовою з’ясування сутності поняття «імідж» стало дослідження 

психологами різних аспектів феномену «образ» (П. Анохіним, Дж. Бруннером, 

А. Запорожцем, І. Коном, О. Леонтьєвим, Б. Ломовим, З. Фройдом, К. Юнгом та 

ін.), який визначають як наслідок психічного відображення у свідомості людини 

певного об’єктивного явища; теорії структуралізму (Е. Тітченер), когнітизму (Дж. 

Бруннер та ін.), психоаналізу (З. Фройд), особистого сприйняття (Б. Ломов, І. Кон 

та ін.), діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) та інші лежать в 

основі сучасних уявлень про імідж; 

- революційний крок у дослідженнях психологами феномену «імідж» 

зробили наприкінці XX століття: з’ясовано психологічні механізми формування 

іміджу, розроблені перші ефективні психодіагностичні методики (Б. Зейгарник, 

О. Коннор та ін.); за кордоном розроблено практичні методики формування 

позитивного іміджу особи, компанії чи товару (К. Боулдінг, М. Вудкок, 

Д. Джеймс та ін.), набір практичних способів, прийомів і засобів, за допомогою 

яких імідж створюється ефективніше (Г. Вілсон, Д. Карнегі, К. Макклафін, 

А. Піз); до того ж імідж розглядався як самореклама (П. Берд), штучно створений 

носій інформації (Б. Брюс), знакова структура (Г. Вілсон, К. Макклафін та ін.); на 

межі XXІ століття з’являється нова наукова галузь – психологія іміджу, 

предметом якої є як закономірності й онтологія іміджу, принципи його 

формування, так і практично орієнтовані дії іміджмейкерів: імідж-діагностика, 

імідж-консультування й імеджмейкінг; 
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- імідж – це також предмет філософського, економічного, соціологічного й 

педагогічного аналізів; філософи розглядають цей феномен як модель і 

інструмент пізнання, форму соціального управління й образ (І. Симонова та ін.); у 

соціології імідж трактують як образ соціально-професійної ролі (рольового 

комплексу), але й презентується нею під час взаємодії з соціумом і контролюється 

громадськістю (О. Попова та ін.); в економічному аспекті імідж вважають 

результатом правильно обраної моделі поведінки, а його формування зводять до 

вибору функціональної стратегії, створення інструменту стратегічного управління 

справою в умовах конкуренції (М. Вудкок, В. Маркіна, О. Тимошенко, 

Г. Почепцов та ін.); у педагогічних дослідженнях імідж визначається за 

допомогою категорій, що напрацьовані в психології та інших науках; результати 

педагогічних досліджень увиразнюють проблеми формування іміджу освітніх 

установ (В. Волкова, О. Зеркіна, Л. Клименко, М. Олімова, М. Піскунов та ін.), 

методологічні та методичні засади формування іміджу вчителя (Т. Бусигіна, 

А. Калюжний, А. Кононенко, Н. Тарасенко, В. Черепанова та ін.), майбутнього 

педагога фахової підготовки (О. Бекетова, М. Єлагін, Л. Качалова, Т. Кулакова, 

Л. Семенова та ін.). 

2. Розгляд іміджу учителя як предмета теоретичного аналізу засвідчує 

відсутність єдиної наукової позиції щодо сутності цього феномену, наявність у 

нього загальних і специфічних характеристик: загальні характеристики пов’язані 

передусім з усталеними уявленнями психологів про імідж будь-якого фахівця, 

якому притаманні такі ознаки: здатність до його виникнення як символічного 

образу суб’єкта у процесі його комунікації з іншими суб’єктами; виконання ролі 

емоційно забарвленого стереотипу образу особистості й професіонала у 

свідомості інших людей, які його оточують у соціумі, у масовій свідомості; 

багатокомпонентність відповідного образу, до структури якого входять 

характеристики зовнішнього вигляду, особистісні якості, соціальні 

характеристики, професійні компетентності, існування між усіма компонентами 

стійких зв’язків (тобто цей образ – це певна система); за результатами 

психологічних і педагогічних досліджень іміджу можна зазначити, що цей 
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феномен – це поєднання внутрішніх (образ «Я» – особистості й професіонала) і 

зовнішніх чинників (образ зовнішніх характеристик); специфічні характеристики 

іміджу педагога треба шукати в специфіці педагогічної діяльності, пов’язаної з 

формуванням особистості дитини. Так, образ «Я» – особистості й професіонала 

різниться від інших образів фахівців своїми неповторними вітально-

аксіологічними складниками (педагогічними задатками й здібностями, 

гуманістичною спрямованістю особистості, загально педагогічними 

компетентностями та ін.). Відтак образ зовнішніх характеристик наповнюється 

новими складниками. Зокрема, здатність до комунікації вербальними засобами 

перетворюється на готовність до гуманістичної педагогічної взаємодії як умова 

трансформації процесів навчання та виховання на джерело загального розвитку 

особистості учня, а комунікативна, габітарна й артистична культура стають 

складниками педагогічної майстерності й педагогічної культури.  

Основні положення розділу викладені в 6 публікаціях автора [54; 63; 65; 74; 

446].  
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РОЗДІЛ 2 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ іміджу МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

2.1. Методологічні підходи до формування іміджу майбутнього вчителя 

технологій  

 

Складність предмета дослідження зумовила його розгляд на 

методологічному рівні у вимірах аксіологічного, акмеологічного, системного, 

цілісного, синергетичного, культурологічного, компетентнісного, діяльнісного й 

особистісно орієнтованого підходів у їхній єдності, адже провідна функція 

методології – це забезпечення універсуму людської діяльності нормами, 

проектами та приписами. 

У сукупності методологічних принципів філософського рівня найбільш 

значущим для досягнення мети дослідження є аксіологічний підхід (від грецької 

axios – «цінний»). У «Новітньому філософському словнику» аксіологія 

тлумачиться як «філософська дисципліна, що займається дослідженням цінностей 

як смислоутворювальних основ людського буття, що задають направленість і 

мотивацію людському життю, діяльності, конкретним діям і вчинкам» [290, с. 25]. 

У другій половині XX століття була створена педагогічна аксіологія, 

функція якої ‒ вивчення явищ задля виявлення їхніх можливостей у вдоволенні 

пізнавальних й особистісно-розвивальних потреб студента, сприяння процесу 

гуманізації суспільства та його культуротворчому поступу (Г. Васянович, 

В. Гриньова, І. Зязюн, Н. Крилова, М. Каган, Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Мільто, 

В. Сластьонін, О. Сухомлинська та ін.) 

Вибір аксіологічного підходу методологічної основи формування іміджу в 

майбутніх учителів технологій дає можливість визначити зміст цього процесу як 

систему цінностей, опанування якими студентами потенційно працює на 

реалізацію ціннісно-світоглядного складника розвитку педагогічної освіти в 

Україні, утвердження функціональності й універсальності гуманістичних ідей. 
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Загалом концепція дослідження передбачає наповнення навчального плану 

й навчальних програм дисциплін, що вивчаються на технологічному факультеті 

ВНЗ цінностями самоактуалізації та саморозвитку особистості кожного 

майбутнього фахівця засобами проектування й реалізації іміджевої політики. У 

цьому аспекті самоактуалізація та саморозвиток особистості студента – це 

цінності акмеологічного плану, а імідж – базова, але інструментальна цінність. 

Дослідники зазначають, що загалом є нагальна потреба побудувати ієрархії 

цінностей фахової підготовки студентів технологічного факультету, спираючись 

на вже наявні в науці класифікації основних і педагогічних цінностей (І. Бех, 

І. Зязюн, С. Клепко, Н. Ткачова та ін.). 

Для розв’язання сукупності завдань нашого наукового пошуку 

найадекватнішою є класифікація особистісних цінностей І. Беха, де 

виокремлюються «термінальні» й «інструментальні» цінності. Останні – це 

«модус» (спосіб) поведінки або дій, не пов’язаних безпосередньо з метою, до якої 

можуть належати, наприклад, моральні цінності, цінності компетенції [41, с. 15]. 

Щодо особливостей практичного прояву цінностей, то науковець також 

виділяє базові (вони мають найвищий рівень узагальнення та зрідка пов’язані з 

конкретною поведінкою) та оперативні, що завжди виявляються в реальній 

поведінці людей [41, с. 15]. 

Якщо брати до уваги цільові орієнтири професійного та професійно-

культурного розвитку особистості майбутнього вчителя технологій і педагога-

практика впродовж усього трудового життя однієї людини, то всі термінальні 

цінності-цілі за критерієм послідовності їхнього досягнення на різних етапах 

кар’єрного зростання можна поділити на три групи: цінності-цілі 

компетентнісного рівня; цінності-цілі базового культурного рівня; цінності-цілі 

акмеологічного рівня. 

У такій класифікації найузагальненішими є цінності-цілі фахової підготовки 

вчителя технологій акмеологічного рівня: здатності особистості до соціально 

значущої самоактуалізації та самореалізації у фаховому й громадському житті; 

здатність якісно виконувати функцію педагога як центральної фігури позитивних 



 

 82 

соціальних перетворень, педагога-духовника (фахівця, що стоїть «на сторожі» 

духу народу, його художньо-графічної та іншої трудової культури). 

Друга група термінальних цінностей-цілей (базового культурного рівня) 

перебуває у прямій відповідності до змісту поняття «базова професійна культура 

вчителя технологій». Це інтегральна характеристика вчителя технологій нового 

типу, де втілено його природній та аксіологічний особистісний потенціал, система 

набутих у ВНЗ професійно-педагогічних компетентностей і здатність на їхній 

основі бути дослідником і творцем педагогічного процесу, автором інновацій у 

соціально значущому вимірі змісту, методик, окремих методів, форм і засобів 

організації уроків технологій і виховних заходів з використанням найкращого 

націокультурного та європейського досвіду, спрямованих на якісне оволодіння 

учнями цінностями змісту навчання, їхній повноцінний розвиток, моральну, 

національно-патріотичну, трудову, валеологічну й естетичну вихованість. 

Саме в базовій професійній культурі вчителя технологій і міститься така 

цінність, як імідж. Він також належить до термінальних цінностей, хоч і 

неоднорідний за наповненням. Враховуючи структуру цього феномену, доцільно 

виділяти внутрішні термінальні цінності (складники образу «Я» – особистості й 

професіонала) та зовнішні термінальні цінності (складники образу зовнішніх 

характеристик). Кожен зі складників обидвох цих образів має специфічні 

елементи, які, з аксіологічних позицій, також є цінностями-цілями базового 

професійно-культурного рівня. Наприклад, складник образу «Я» як особистості й 

професіонала – це гуманістична, інноваційна та професійна спрямованість 

особистості майбутнього педагога. Щоб сформувати в нього спрямованість 

цілісного характеру, по-перше, треба сприяти усвідомленню студентом потреб у 

іміджі, мотивів діяльності задля його самостворення, забезпечити проектування 

цілей й установок, значущих для досягнення позитивного результату. По-друге, 

необхідно враховувати специфіку формування різних складників спрямованості 

особистості майбутнього вчителя технологій – гуманістичного, інноваційного й 

професійного. Тобто в особистісно-розвивальній парадигмі фахової підготовки 

вчителя передбачається ієрархія термінальних базових цінностей. 
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Трохи менш значущою за базову професійну культуру є система 

професійних компетентностей майбутнього вчителя технологій. Вона 

безпосередньо пов’язана з якісним оволодінням ним у ВНЗ змістом професійної 

освіти: насамперед професійними знаннями та способами діяльності, наявними в 

освітньо-професійних характеристиках. Компетентності – це також цінності 

термінального характеру. В ієрархії всіх цінностей, які містить професійний 

іміджу педагога, вони особливі. Їхня особливість (своєрідний дуалізм) 

пояснюється тим, що цей аксіологічний феномен є «наявним» одразу на двох 

етапах формування іміджу, пов’язаних з різними фазами фахової підготовки – 

професійного становлення майбутнього вчителя та його професійно-культурного 

розвитку. На першій фазі компетентності виконують роль термінальних і 

провідних цінностей-цілей, а на другій – термінальних – опорних (на їхній основі 

і формується професійно-педагогічна культура). Як підвалини для оволодіння 

теперішнім чи майбутнім фахівцем професійним іміджем педагога вони наявні в 

його структурі поряд з його вербальною і невербальною культурою виконання 

навчальних, виховних і розвивальних функцій. 

Щодо інструментальних цінностей, якими у педагогічній аксіології 

називають цінності-засоби, то передусім до них належать педагогічна технологія 

та методика формування у студентів технологічних спеціальностей імідж. 

Ієрархічність притаманна й системі цінностей-засобів. Зокрема, йдеться про поділ 

методики на окремі методи, прийоми, форми та засоби. Це також інструментальні 

цінності, без яких студент не в змозі оволодіти жодною з цінностей термінального 

плану. 

Тобто, беручи за основу педагогічну аксіологію, можна розробити проект 

«дорожньої карти» для послідовного й поетапного руху майбутніх учителів 

технологій від однієї групи термінальних цінностей до іншої задля оволодіння 

ними професійним іміджем як особливою цілісністю, застосовувати під час його 

реалізації цілу систему інструментальних цінностей-засобів залежно від 

поставленого завдання та специфіки змісту навчальних програм. 



 

 84 

Із аксіологічних позицій усі цільові орієнтири професійного та професійно-

культурного розвитку особистості майбутнього вчителя технологій і вчителя-

практика впродовж життя як термінальні цінності класифікуємо на три групи: 

1) цінності-цілі компетентнісного рівня; 2) цінності-цілі базового культурного 

рівня (до них належать і цінності імідж); 3) цінності-цілі акмеологічного рівня. 

Ключовою є друга група цінностей-цілей, стрижень якої – це поняття «базова 

професійна культура вчителя технологій». Як цінність-ціль це інтегральна 

характеристика вчителя технологій нового типу, де наявний його природній і 

аксіологічний особистісний потенціал, система набутих у ВНЗ професійно-

педагогічних компетентностей і здатність на їхній основі бути дослідником і 

творцем педагогічного процесу, автором інновацій в соціально значущому аспекті 

змісту, методик, окремих методів, форм і засобів організації уроків технологій і 

виховних заходів з використанням найкращого національного і європейського 

досвіду. 

У сукупності інструментальних цінностей-цілей провідними визначаємо 

здатності вчителя технологій до професійної самоосвіти й самовиховання як 

засобів оволодіння складниками імідж, а також професійно-педагогічну й 

технологічну творчість. 

Світоглядним регулятивом розробки теоретичних і методичних основ 

формування іміджу майбутніх учителів технологій є акмеологічний підхід. У 

методології (найзагальнішій системі принципів організації наукового пошуку, 

способів досягнення й побудови нового наукового знання) «акме» (від грецької – 

«вища точка, вершина») розглядають як особливий феномен людської природи, 

вершину зрілості та багатовимірну характеристику стану розвитку особистостей. 

Основи педагогічної акмеології висвітлено у працях К. Абульханової-Славської, 

О. Бодамова, Н. Гузій, Н. Кузьміної, С. Пальчевського, О. Темрук та ін.  

Звернення до неї у контексті нашого дослідження – це закономірна реакція 

на практичну потребу в необхідності теоретичного уявлення шляхів і способів 

досягнення майбутніми вчителями технологій і вчителями найвищих результатів 
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у соціально-особистісному розвитку, професійно-педагогічній діяльності, 

професійній підготовці та педагогічній творчості. 

Перше завдання для розв’язання в цьому аспекті ‒ це встановити, якими 

саме провідними характеристиками акмеологічного рівня має володіти вчитель 

технологій. Зрозуміло, що вони повинні бути пов’язані з провідними 

екзистенціальними філософськими концепціями, положення яких увиразнюють 

унікальність, винятковість кожної особистості, осягнення смислу її існування 

(М. Бердяєв, А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Гайдeґґеp та ін.). 

Об’єктивно основою формування уявлень про вершинні якості вчителя 

технологій є ідеї гуманізації освіти, побудована науковцями-гуманістами 

теоретична модель особистості, яка самоактуалізується. Це, насамперед, моделі К. 

Роджерса («особистість завтрашнього дня») та Р. Бернса («Я-концепція»). До цієї 

основи належать й цілісна концепція і програма підготовки вчителя, створені 

А. Комбсом, А. Ньюменом і Р. Блумом.  

За роки незалежності на теренах України вже розробили гуманістичні 

підвалини філософії освіти і, зокрема, вищої (насамперед зусиллями В. Кременя й 

І. Зязюна), згідно з якою навчання і виховання у ВНЗ треба розглядати як 

створення умов саморозвитку та самореалізації особистості майбутнього фахівця. 

Провідними ознаками професійної підготовки педагогів, за цією концепцією, є її 

олюднення, одухотворення й опочуттєвлення, студентоцентризм, забезпечення 

самотворення кожного студента як фахівця. 

Тобто можна попередньо виснувати, що основою розвитку (професійного та 

професійно-культурного) майбутнього вчителя технологій є не предметна, а 

методологічна підготовка, а його стрижневою детермінантою є аксіологічний 

підхід. У сукупності методологічних цінностей акмеологічного рівня, якими 

належить оволодіти студентам технологічних факультетів, чільне місце займають 

знання про: закономірності й принципи розвитку та саморозвитку зрілого 

вчителя-фахівця; шляхи й способи самореалізації вчителем технологій (і 

майбутнім педагогом) власного творчого потенціалу в процесі руху до вершин 

професіоналізму; сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, що заважають 
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чи сприяють досягненню вершин професійно-культурного розвитку; теорію й 

методику професійного самовдосконалення (професійної самоосвіти й 

самовиховання) як засобів кар’єрного зростання до вищих точок професійно-

педагогічної зрілості; себе як цілісну особистість, суб’єкта творчо-навчальної та 

професійної діяльності. 

Результат відповідної методологічної підготовки студента – це зміни в його 

ідеальному образі «Я» – особистість й професіонал, одному з двох структурних 

компонентів іміджу. У методологічно освіченого майбутнього вчителя технологій 

цей образ доповнюється такими характеристиками: здатність до самоактуалізації 

та самореалізації у професійно-педагогічному й громадському бутті; здатність до 

оволодіння найвищим смислом педагогічної діяльності вчителя технологій 

засобами феноменологічної редукції; готовність до безперервної гуманізації 

уроків технологій; здатність до професійно-педагогічної рефлексії на 

концептуальному рівні; полімодальність педагогічного мислення, здатність до 

цілісного охоплення ним художньо-графічного, суто технологічного й інших 

складників змісту навчально-виховних занять; здатність до забезпечення власного 

професійно-культурного саморозвитку на концептуальному та практичному 

рівнях. 

Сукупно зазначені особистісні якості максимально сприяють виконанню 

професійним іміджем таких функцій: виступати у ролі цільового орієнтира 

акмеологічного рівня в самоствореннм й самоствердженні майбутнього учителя 

технологій як педагога-духовника, майстра і творця; бути засобом повного 

розкриття внутрішніх духовних сил майбутнього вчителя технологій як джерела 

стимулу його активності в гуманізації навчально-виховного процесу, на 

педагогічній практиці та після закінчення ВНЗ; слугувати методологічним 

підґрунтям задля наповнення смислу існування на Землі майбутнього фахівця як 

людини духовними складниками. 

Зрозуміло, що формування цього ідеального образу «Я» – особистості й 

професіонала у студентів – це безперервний процес створення умов для 

вироблення у кожного з них особистої позиції щодо акмеологічних інваріантів 
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імідж. Йдеться передусім про створення у ВНЗ такого особистісно-розвивального 

середовища, де вже реалізуються гуманістичні принципи навчання та виховання 

на основі розробленої колективом спеціальної програми. Особливу увагу в такому 

середовищі приділяють формуванню гуманістичної, професійної й інноваційної 

спрямованості особистості, особистісному смислі професійно-педагогічного 

становлення й розвитку впродовж усього життя, позитивному ставленню 

студентів до педагогічної діяльності, імідж, праці задля самоформування 

самоосвітними й самовиховними засобами.  

У новітніх педагогічних дослідженнях розвиток сучасної освіти описують у 

поняттях системного підходу, за яким система – це певна сукупність елементів зі 

стійкими відношеннями й зв’язками, взаємодією, що породжує нові якості та 

властивості, які не є притаманні окремим елементам системи. Системний підхід 

у педагогічній науці застосовують як метод аналізу об’єктів, явищ або процесів, 

які мають певну кількість елементів, поєднаних взаємними зв’язками, спільними 

функціями, метою, та які утворюють цілісність. Системний підхід визначає межі 

педагогічної системи, її компоненти, їхні взаємозв’язки, закономірності їхньої 

взаємодії та функціонування, з’ясування системоутворювальних чинників, 

моніторингу та прогнозування результатів навчання і виховання, визначення 

стратегій управління системою тощо. Теорію системного підходу розробляли 

Г. Ананьїн, В. Афанасьєв, І. Блауберг, В. Волкова, В. Давидов, А. Урсул, 

А. Уємов, П. Щедровицький, Е. Юдін та ін. 

Системний підхід не утверджує за специфікою об’єкта властивості його 

елементів, а детермінує його за характером взаємодії цих елементів [419]. Тому 

першочерговим стає завдання пізнання характеру і механізму цих зв’язків і 

стосунків людини й суспільства, людей усередині певного співтовариства [105]. 

Педагогічна система – це сукупність взаємозалежних принципів, методів і 

процесів, задіяних задля створення цілеспрямованого й зумисного педагогічного 

впливу на формування індивідів з наперед визначеними особливостями «Я» [122]. 

Її структуру визначають такі інваріантні елементи: учні; цілі навчання і 

виховання; зміст навчання і виховання; процеси виховання і навчання (дидактичні 
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процеси); викладачі (або технічні засоби навчання); організаційні форми 

педагогічної діяльності [91, с. 226]. 

Педагогічна система формування іміджу майбутніх учителів технологій – це 

динамічна система, відношення між компонентами якої постійно змінюються. 

Системоутворювальним чинником такої системи є його мета, а саме: створення 

позитивного імідж майбутніх вчителів. Системний підхід до його вимог щодо 

правильного набору всіх елементів педагогічної системи, забезпечення їх 

взаємодії в динаміці функціонування та узгодженості між собою, 

підпорядкування всіх компонентів системи досягненню педагогічної мети, заради 

якої створюється і функціонує система, дає впевненість у педагогічному успіху та 

ефективності системи. 

За визначенням В. Волкової, є певні закономірності функціонування та 

розвитку систем, які, на наше переконання, важливо враховувати у процесі 

розробки та теоретичного обґрунтування педагогічних систем. Дослідниця 

виділяє чотири групи закономірностей, серед яких в аспекті досліджуваної 

проблеми вважаємо за актуальні такі: 

1) закономірності взаємодії частини та цілого: цілісність, яка має два 

параметри: по-перше, властивості системи – це не просто сума властивостей 

елементів, що її складають, по-друге, властивості системи залежать від 

властивостей елементів, що її складають; поступова систематизація – прагнення 

системи до зменшення самостійності елементів, тобто до більшої цілісності; 

інтегративність, коли акцентують не на зовнішніх чинниках вияву цілісності, а на 

чинниках, що забезпечують збереження цілісності;  

2) закономірності ієрархічної впорядкованості систем: комунікативність, 

яка передбачає, що система не ізольована від інших систем, а повʼязана безліччю 

комунікацій із середовищем; ієрархічність; 

3) закономірності здійсненості систем: еквіфінальність, яка характеризує 

межові можливості системи; закон «потрібного різноманіття», який означає, що 

система повинна мати ресурс щодо створення методології та методики 

розв’язання нових завдань; закон потенційної ефективності; 
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4) закономірності розвитку систем: історичність, що вимагає врахування 

природних циклів розвитку систем задля попередження занепаду тощо; 

закономірність самоорганізації, яка означає, що в функціонуванні та розвитку 

систем є два аспекти – прагнення до зростання ентропії, тобто до саморуйнування 

та саморозпаду, у поєднанні з неентропійними тенденціями, тобто упорядкування 

хаосу шляхом організації, що лежить в основі еволюції [93]. 

Також актуальними видаються такі положення системного підходу [24; 

343], які треба враховувати під час побудови й аналізу педагогічних систем: 

система – цілісне утворення; система в структурному ракурсі характеризується 

наявністю стану, руху, розвитку, динаміки; система як ціле характеризується 

своїми функціями, через які вона входить до складніших систем; ці функції 

породжує структура, що обумовлює функції системи загалом, а також її частин і 

компонентів; педагогічні системи характеризуються прагненням до досягнення 

цілей, що є одним з їхніх системоутворювальних чинників; системі властива 

ієрархічність будови, що залежить від ступеня взаємозв’язків її частин і 

компонентів; у системі розрізняють процеси функціонування й розвитку; 

процеси функціонування відбиває структура стану, процеси розвитку – 

динамічна структура. 

Цілісністю система характеризується за умови її високого рівня розвитку 

й функціонування. Якщо функціонування педагогічної системи дає позитивний 

результат, то вона за своєю природою є цілісною. Філософи цілісними називають 

системи, що досягли у своєму розвитку зрілості, завершеності, відповідають 

визначеному ідеалу. За цим переконанням, педагогічна система є цілісною тоді, 

коли вона забезпечує гармонійну реалізацію всіх своїх функцій [343]. 

Системоутворювальним чинником педагогічної системи є цілі. Від того, які 

ставляться цілі, залежить сутність, функціонування та розвиток системи. 

Обґрунтовуючи необхідність системного підходу до вивчення навчального 

процесу у ВНЗ, С. Архангельський зазначав, що «навчальний процес – система 

специфічна; головна її відмінність від інших систем у тому, що її функціонування 

відбувається на основі внутрішніх психічних процесів студентів і викладачів, 
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кожен з яких аналізує і формує різноманітні інформаційні потоки, виходячи зі 

своєї індивідуальної, змістовної діяльності у розв’язання тих чи інших загальних 

завдань навчання» [22]. Ця особливість системи навчального процесу вимагає, на 

думку науковця, упорядкованого розподілу звʼязків і відносин її компонентів як 

на основі програмованого очікування, так і на основі дійсного стану 

функціонування, а також оновленого вибору критеріїв упорядкованості, тобто 

деякого уточнення окремих процедур системного підходу. Послідовниця 

С. Архангельського, Т. Ільясова [157], розвинула його ідеї та сформулювала 

особливості «організацій з людьми» щодо навчального процесу, які уточнюють 

характеристики педагогічних систем, що перераховуватимуться нижче. 

В аспекті досліджуваної проблеми формування іміджу майбутніх учителів 

технологій значущими в методологічному аспекті є положення, виділені 

С. Архангельським [22], Л. Василенко та В. Тюхтіним [395], В. Ільїною [163], 

Т. Ільясовою [157], О. Уемовим [397], М. Каганом [167], Ф. Корольовим [216], 

А. Кузнецовою [229], Н. Кузьміною [231], В. Курок [236]: систему можна вважати 

за цілісну структуру, яка вибудувана з елементів, частин, нерозривно пов’язаних 

одне з одним, що в такий спосіб формують її структуру як цілісну єдності; системі 

як цілому властиві визначені функції, завдяки яким вона вбудовується до 

складніших систем або систем вищого порядку [354]. Функції визначаються 

структурою, яка формує як функції системи загалом (ширше тлумачення), так і 

функції її менших частин або елементів зокрема; певні соціальні системи 

(зокрема, педагогічні) визначаються доцільністю, тобто спрмованістю на 

досягнення цілей; виникнення системи зумовлено певними потребами 

суспільства, які вона повинна задовольнити; діяльність педагогічної системи 

підпорядкована певним цілям і контролюється, виходячи з них; носіями цілей є 

всі компоненти педагогічної системи; головними носіями цілей є керівники 

систем, педагоги й учні; системі властива сувора ієрархічність структури, яка 

залежить від рівня взаємопов’язаності її частин й елементів; у системі вирізняють 

процеси функціонування та розвитку [354]. Процеси функціонування визначають 

структуру стану, а процеси розвитку відображають саму динаміку структури; у 
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процесі розвитку системи у співвідношенні зворотності (циклічності) і 

незворотності провідна роль належить незворотності; у співвідношенні кількісних 

і якісних змін визначальну роль відіграють якісні; розвиватися можуть не цілі 

об’єкти як такі, а їхні окремі підсистеми, які цілісно взаємодіюють з середовищем 

[354]; поведінку педагогічної системи загалом передбачити легше, ніж окремий 

педагогічний момент її функціонування; особистісний чинник сильно 

позначається на характері навчально-виховної діяльності та її результатах; реакція 

окремого учня на педагогічний вплив залежить від характеру розумових процесів 

і не може бути точно передбачуваною, але програмувати її можна [354]. 

Вищим рівнем розвитку систем, які планується спроектувати, є цілісний. 

Цілісність – це філософське поняття. Як обʼєктивна властивість предметів 

зовнішнього світу, цілісність, з одного боку, позначає внутрішню єдність обʼєкта, 

а з іншого, – вказує на його автономність, диференційованість від довкілля [340]. 

Цілісність і системний характер педагогічних явищ – це предмет досліджень 

науковців упродовж доволі тривалого часу. Питанням цілісності педагогічного 

процесу присвятили свої праці В. Сухомлинський, А. Макаренко, С. Шацький, 

Н. Кузьміна, І. Лернер, М. Скаткін та ін. Останнім часом зʼявилися наукові праці, 

присвячені обґрунтуванню теоретичних засад функціонування цілісних 

педагогічних систем і питанням професійної підготовки студентів на засадах 

системного підходу (А. Алексюк, В. Беспалько, В. Загвязинський, В. Ільїн, 

В. Кан-Калик, В. Семиченко, В. Фролов та ін.). 

На важливості бачення цілісності наголошує, зокрема, Ф. Корольов, 

ззаначаючи, що не може обмежуватися описом найбільш істотних ознак із 

розкриттям лише деяких зв’язків, та доводив, що педагогічні явища належать до 

складних систем і мають такі особливості, як цілісність (підпорядкованість усіх 

частин складної системи загальній меті); вплив змін одного параметру на всі інші; 

необхідність наукового обґрунтування управління такими системами [216]. 

Педагогічний процес, як вважає П. Каптерєв (завдяки якому поняття 

«педагогічний процес» міцно увійшло до наукового обігу), – це цілісне явище, де 

біологічне і соціальне, індивідуальне й суспільне опиняються в складній 
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взаємодії. Педагогічний процес, на його думку, містить дві основні 

характеристики: систематичну допомогу саморозвитку організму й усебічне 

вдосконалення особистості; він не залишається незмінним, на нього впливають 

суспільне середовище, вік та особистість вихованця [177]. 

Навчально-виховному процесу, за визначенням О. Кучерявого [238], 

цілісність не властива первісно, а зʼявляється лише як результат застосування 

принципу цілісності під час побудови й організації навчання й виховання. 

Основною ознакою цілісності педагогічного процесу є адекватність його цілей, 

можливостей їхнього досягнення (функцій) і структури (такої внутрішньої 

організації процесу, яка забезпечує розкриття й виконання всіх його функцій). 

Цілісність – це характеристика будь-якого обʼєкта, який завжди складається 

із взаємопов’язаних частин і має нові якості. Ціле завжди має нові властивості, що 

визначаються якостями частин і їхньою взаємодією, та які не зводяться до 

властивостей частин. Будь-який образ у масовій свідомості – унікальний і 

цілісний, і його не можна звести до окремих його складових. Зміна однієї зі 

складових спричиняє докорінні зміни образу загалом. 

Прагнення цілісності – природне для людини, адже вона завжди бажає 

гармонії цілого. У психології беззаперечним вважається постулат про те, що 

сприйняття характеризується цілісністю, із чого можна логічно вивести дві 

взаємоповʼязані закономірності: по-перше, існує тенденція до заповнення 

прогалин та обʼєднання елементів у ціле; по-друге, незалежність утвореної 

цілісності від якості елементів. Прагнучи гармонії цілого, людина викликає 

компоненти, яких бракує, силою уяви. Із цього можна виснувати, що імідж – це 

цілісне поняття, і, не маючи інформації про ті чи ті якості субʼєкта іміджу, 

реципієнт іміджу компенсує недоотримане через органи відчуття силою уяви та 

доповнює імідж, базуючись на стереотипах. 

Філософська енциклопедія визначає цілісність як узагальнену 

характеристику обʼєктів, що мають складну внутрішню структуру. Цілісність 

передбачає інтегрованість, самодостатність, автономність цих обʼєктів, повʼязану 

з їхньою внутрішньою активністю; воно характеризує їхню якісну своєрідність, 
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обумовлену властивими їм специфічними закономірностями функціонування та 

розвитку [408].  

Імідж формується цілеспрямовано, тому за цільовий орієнтир має бути 

образ субʼєкта як бажаний результат, який має ґрунтуватися на ідеальній моделі, 

створеній на основі дослідження іміджу субʼєкта як цілісного явища з 

урахуванням його багатоаспектної природи. 

Науковці одностайні у тлумаченні іміджу як комплексного явища, яке має 

складну структуру, визнаючи структуру людини єдністю її матеріальної, 

психічної, соціальної та духовної складових.  

Педагогічна діяльність є вкрай вимогливою до якостей і можливостей 

педагога. Вона має високу соціальну значущість, можливість для безперервної 

творчості, самореалізації, пізнання, накопичення знань і досвіду. Цілісність 

поняття «імідж вчителя технологій» безсумнівна. Сутність цілісного підходу в 

педагогіці полягає в тому, що властивості системи – це не просто сумою 

властивостей її елементів, а зʼявляються в результаті їхньої складної взаємодії. 

Цілісний підхід – найбільш загальний і широкий спосіб пізнання обʼєктів і явищ, 

коли цілісність обʼєкта дослідження не викликає ніяких сумнівів; проблематика 

дослідження зосереджена на двох моментах: пошуку специфічних механізмів і 

звʼязків цілісності та визначення найсуттєвіших і найхарактерніших форм 

взаємодії цілісного обʼєкта із середовищем. Цілісний підхід вимагає 

виокремлення в педагогічній системі інваріантних системоутворювальних звʼязків 

і відношень і передбачає зʼясування місця та ролі її окремих компонентів. 

Система активно впливає на свої компоненти, завдяки чому вони перетворюються 

відповідно до своєї природи. Зміни в одному компоненті викликають зміни в 

інших і в усій системі загалом. 

Проаналізувавши генезу та філософські аспекти поняття цілісності, 

І. Бондаревич 53, с. 23 висновує, що цілісність – це вираз ступеня 

впорядкованості системи, ефективності поєднання її елементів, і, отже, 

«надійності» структури. Дослідниця виділяє характеристики цілісності, які мають 

значення у процесі дослідження педагогічних явищ [309]: нові якості та 
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властивості, яких не мають окремі частини, визначають специфіку цілісності, але 

вони з’являються внаслідок їхньої взаємодії у визначеній системі зв’язків, 

переважаючи над зовнішнім впливом; цілісна сукупність має здатність до 

саморозвитку (характеризується етапами ускладнення і диференціації), який 

регулюється внутрішньою метою; є такі типи цілісності: цілісність структури, 

цілісність функцій, цілісність організації, яка призводить до регресивних чи 

прогресивних проявів у системі; цілісність – це динамічне ціле (не тільки 

структура, а і її внутрішні зв’язки), що переживає спочатку протиріччя 

становлення, а потім становлення протиріччя; функціональна залежність 

причинних зв’язків у цілісності – це важливий чинник: причина стає наслідком на 

новому рівні, а наслідок зумовлює нову причину [309]. 

В організаційному плані, за В. Сластьоніним, педагогічний процес набуває 

властивості цілісності, якщо забезпечується єдність лише порівняно самостійних 

процесів-компонентів: 

1) процесу освоєння та конструювання (дидактичного адаптування) змісту 

освіти та матеріальної бази (змістовно-конструктивна, матеріально-конструктивна 

й операційно-конструктивна діяльність педагога); 

2) процесу ділової взаємодії педагогів і вихованців щодо змісту освіти, 

засвоєння якого останніми – мета взаємодії; 

3) процесу взаємодії педагогів і вихованців на рівні особистих стосунків 

(неформальне спілкування); 

4) процесу засвоєння вихованцями змісту освіти без безпосередньої участі 

педагога (самоосвіта й самовиховання). 

Перший і четвертий процеси відображають предметні відношення, другий – 

власне педагогічні, а третій – взаємні, що, отже, і охоплюють педагогічний процес 

у його цілісності [363; 364]. 

Формування іміджу майбутніх учителів технологій має подвійний характер: 

формування ідеального образу вчителя технологій у свідомості студентів задля 

підвищення його престижу та робота студентів над створенням свого позитивного 

іміджу. Процес формування іміджу майбутніх учителів технологій є не 
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механічним поєднанням елементів педагогічної технології, а якісно новим 

утворенням зі своїми закономірностями. 

Цілісність – об’єднувальна якість педагогічного процесу, що увиразнює 

вищий рівень його розвитку, наслідок стимулювальних свідомих дій і діяльності 

субʼєктів, які в ньому функціонують [246]. Цілісний педагогічний процес має 

внутрішню єдність його складових елементів і їхню адекватну взаємодію [162]. У 

ньому безперервно відбуваються рух, подолання суперечностей, перегрупування 

сил, що взаємодіюють, утворення нової інтегральної якості. Цілісність як суттєва 

властивість педагогічного процесу виявляється внаслідок досягнення двох 

системоутворювальних моментів: 

 коли в педагогічному процесі одночасно розв’язуються виховні, навчальні, 

розвивальні завдання, спрямовані на досягнення загальної мети педагогічного 

процесу – формування всебічно гармонійно розвиненої особистості; 

 коли в ньому здійснюється взаємодія всіх основних визначальних і 

розвивальних видів діяльності: навчальної, трудової, спортивно-оздоровчої, 

творчої, ігрової, що й забезпечує всебічний і гармонійний розвиток особистості [364]. 

Цілісність характеризується функціональною єдністю, тобто будь-який 

елемент педагогічної системи має стимулювати активність особистості. Цілісний 

підхід до формування іміджу майбутнього вчителя технологій вимагає побудови 

ідеальної моделі вчителя технологій з позитивним професійним іміджем на основі 

врахування структури іміджу та характеристик реальних успішних фахівців цієї 

галузі; виділення типових видів професійної діяльності вчителя технологій; 

побудови моделі майбутнього вчителя технологій з урахуванням типових видів 

діяльності студентів; планування на цій основі педагогічної технології 

формування іміджу майбутніх учителів технологій; моніторингу системи 

формування іміджу в системі виховної роботи педагогічного університету. 

Цілісний підхід до формування іміджу майбутніх учителів технологій у 

навчально-виховному процесі вищого навчального закладу передбачає 

урахування таких положень: цілісність особистості – це динамічна структура, що 

проходить етапи становлення, набуваючи нових властивостей і досягаючи нових 
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рівнів; імідж викладача технологій – це цілісний образ, у якому жодна з його 

складових не може бути виключена або проігнорована в процесі його аналізу та 

формування; імідж майбутнього вчителя технологій – це не механічна сума 

елементів його структури, а інтегральну єдність; вплив на один елемент імідж 

майбутнього викладача технологій призводить до зміни інших елементів через 

системні взаємозвʼязки; процес формування іміджу майбутнього вчителя 

технологій охоплює всі види цілісної педагогічної діяльності викладача: 

цілепокладання, проектування, планування, організацію, зміст, навчально-

виховну, пошукову діяльність та управління нею, діагностику та корекцію; 

формування іміджу майбутніх учителів технологій відбувається в цілісному 

навчально-виховному процесі вищого навчального закладу, якому властива 

єдність і гармонійна взаємодія всіх його компонентів, де студент під час свого 

навчання в університеті залучається до різноманітних видів діяльності й стає 

суб’єктом цілої низки взаємостосунків, кожен елемент яких має вплив на 

формування його імідж; педагогічний процес вищого педагогічного навчального 

закладу характеризується цілісністю, що виявляється як у змісті, так і в організації 

педагогічного процесу, і є багатоплановим і багатоаспектним.  

В аспекті змісту цілісність педагогічного процесу забезпечується 

взаємозвʼязком теоретичних знань, практичних умінь і навичок і досвіду творчої 

діяльності, а також емоційно-ціннісного ставлення до світу. Щодо організації 

педагогічного процесу вищого навчального закладу, то він набуває цілісності 

завдяки єдності та взаємозвʼязку навчального й виховного процесів, 

позанавчальної діяльності, науково-дослідної роботи студентів, педагогічної 

взаємодії, особистісної взаємодії, процесів самоосвіти й самовиховання [75]. 

Цілісність формування іміджу майбутнього вчителя технологій 

багатопланова і має декілька взаємоповʼязаних аспектів: цілісність імідж 

майбутнього вчителя технологій; цілісність особистості студента, де його 

професійна належність, професійні цінності та імідж – це частини інтегративного 

цілого його «Я» – особистості й професіонала; формування цілісного процесу  

імідж майбутнього вчителя технологій. 
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У широкому розумінні формування іміджу майбутнього вчителя технології 

є складовою процесу формування цілісної гармонійної особистості фахівця, для 

якого його професійна діяльність буде невід’ємною частиною життя й елементом 

його особистісної самореалізації. 

Цілісність притаманна речам і явищам реального світу, як визначає це 

Б. Ліхачов, і характеризує явища, процеси, системи через наявність у них 

основних компонентів, що забезпечують їхнє повноцінне функціонування в 

єдності та взаємозвʼязку. Суспільство як складна соціальна система – це органічна 

цілісність, що складається з безлічі окремих систем і підсистем: економічної, 

політичної, культурної, моральної, правової, педагогічної та багатьох інших. У 

кожній цілісній системі відбувається постійний рух, подолання протиріч, 

перегрупування сил, що взаємодіють, утворення нової якості, виникнення систем 

більш високого порядку. Педагогічна система як цілісність – це організована 

сукупність цілей, змісту, умов, форм, методів, завдяки яким формується 

особистість. Вона вибудовується з урахуванням якомога повнішого впливу на 

особистість і взаємодії з нею [245].  

Будь-яка педагогічна система містить функціональні системи, призначені 

для розв’язання конкретних завдань. Прикладами таких систем можуть слугувати 

методики або технології формування певних якостей чи почуттів, культури або 

компетентності тощо. Найважливішою якістю науково організованої педагогічної 

діяльності є цілісність і системність, тобто доцільність, послідовність, 

інтегративність, взаємодія підсистем у межах загальної системи [245]. 

Багатоаспектність імідж майбутнього вчителя технологій ускладнює процес 

його формування в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу, 

адже особистість формується цілісно в соціальному середовищі, що спричиняє 

неоднозначність його результатів. Через це наукова побудова процесу імідж 

майбутнього вчителя технологій вимагає розуміння навчально-виховного процесу 

як цілісності, єдності та взаємодії навчальної, виховної, наукової, позааудиторної, 

самоосвітньої діяльності студента. Позитивний імідж майбутніх учителів 

технологій можна сформувати, якщо цей процес пронизуватиме всі аспекти 
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студентського життя й відбуватиметься цілеспрямовано та безперервно; його 

цілісність буде забезпечена взаємозвʼязком і гармонійною єдністю всіх видів 

діяльності з урахуванням усіх аспектів його формування. Оскільки система 

професійних якостей – це центральний компонент імідж майбутнього вчителя 

технологій, повноцінне використання виховних можливостей різних видів 

діяльності студентів, елементи педагогічної технології формування 

досліджуваного феномену, рішення не тільки специфічних, а й загальних 

педагогічних задач робить процес формування іміджу суттєвим елементом 

цілісного процесу формування гармонійної особистості фахівця. Забезпечити 

ефективність процесу формування іміджу майбутніх учителів технологій можна 

завдяки урахуванню його структури, побудованої на основі його змістовної 

сутності, та повноцінного використання й взаємозвʼязку всіх можливостей 

відповідної педагогічної технології, що утворює цілісність процесу. 

У змістовому плані цілісність процесу формування іміджу майбутніх 

учителів технологій реалізується через взаємозв’язок таких елементів: 

теоретичних знань щодо професійного іміджу, його структуру, закономірності й 

механізми формування; умінь і навичок, що складають досвід застосування 

теоретичних знань; досвіду творчої діяльності з формування іміджу в нових 

умовах; досвіду емоційно-ціннісного та вольового ставлення студентів до 

довкілля в аспекті формування свого іміджу [75].   

Організаційна цілісність процесу формування іміджу майбутніх учителів 

технологій реалізується через єдність процесів розробки змісту відповідної 

педагогічної технології викладачем, комплексу методів і прийомів її реалізації, 

процесів ділової та міжособистісної взаємодії викладача та студентів, процесу 

самоосвіти та самовиховання студентів.  

Формування іміджу майбутніх учителів технологій у навчально-виховному 

процесі вищого навчального закладу – це специфічна педагогічна система, що 

складається з різноманітних компонентів, повʼязаних між собою 

функціональними взаємозвʼязками, виявлення яких уможливлює процес 

педагогічного ним управління. Особливе значення має цілісність цього процесу, 
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що полягає в єдності мети, змісту, методів навчання й виховання, етапів 

педагогічної технології, системи моніторингу. Процес формування іміджу 

майбутніх учителів технологій – це цілісний феномен, структурні компоненти 

якого взаємоповʼязані, серед яких є такі: мета, концептуальні засади; діяльність 

субʼєктів педагогічного процесу; стосунки між субʼєктами педагогічного процесу; 

середовище, що оточує субʼєктів; управління, що забезпечує цілісність системи та 

її розвиток. 

Принцип цілісності формування іміджу майбутніх учителів технологій 

вимагає дослідити зв’язки між навчальною діяльністю, позааудиторною 

діяльністю, науково-дослідною роботою студентів, процесами самоосвіти й 

самовиховання, педагогічним управлінням процесом формування іміджу. Тому 

педагогічне управління, що є регулятором зв’язків між елементами системи 

роботи з формування іміджу майбутніх учителів технологій, передбачає 

цілепокладання, формулювання мети, вибір педагогічних засобів, контроль, 

корекцію процесу й аналіз результатів. 

З’ясування компонентів процесу формування іміджу майбутніх учителів 

технологій відбувалося у зв’язку й із урахуванням їхнього місця загалом. Система 

формування іміджу майбутнього вчителя технології охоплює всі види цілісного 

педагогічного процесу: цілепокладання, планування, зміст, організацію, 

діяльність, діагностику, корекцію та моніторинг. Взаємодія елементів цілого 

обумовила наявність нових властивостей, непритаманних елементам, які його 

складають. Процес формування іміджу майбутніх учителів технологій охоплює 

всі компоненти навчально-виховного процесу: зміст освіти, навчальну та науково-

дослідну діяльність, форми, методи та засоби навчання, позааудиторну та 

самоосвітню діяльність. 

Уявлення про цілісність системи формування іміджу майбутніх учителів 

технологій конкретизувалося через виявлення системоутворювальних зв’язків між 

елементами системи, завдяки яким відповідна педагогічна технологія є єдиним 

цілим, де всі елементи пов’язані між собою, і зміна в одному з них призводить до 

зміни всіх інших. Сукупність виділених зв’язків зумовлює необхідність розробки 
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структури й організації системи формування іміджу майбутніх учителів 

технологій, які відображають її будову та специфічні взаємозв’язки між 

компонентами цілого. 

Засобом регулювання системи формування іміджу майбутніх учителів 

технологій виступає педагогічне управління, яке забезпечує оптимальне 

функціонування системи та її розвиток. 

Наявність управління зумовлює необхідність пошуку 

системоутворювального компонента, який поєднує елементи в єдине ціле. Для 

системи формування іміджу майбутніх учителів технологій таким 

системоутворювальним чинником є мета, яка визначає засоби та певні дії з її 

реалізації. 

Системний і цілісний підходи були задіяні для обґрунтування структур 

аксіологічної моделі та технології формування в майбутніх учителів технологій 

імідж. Як регулятиви їхнього проектування вони націлені на визначення не тільки 

цілісної сукупності взаєпов’язаних компонентів цих систем, а і функцій кожного 

компонента, його зв’язків із зовнішнім середовищем, зорієнтувані на 

забезпечення якісної повноти моделі й технології, адекватності між ними. 

В аспекті нашого дослідження у ролі систем виступають:  

- структура педагогічного іміджу, кожний компонент якої є особливим 

системним утворенням особистісних і фахових характеристик учителя технологій; 

- структурно-функціональна модель іміджу (передбачається, що такий 

конструкт буде цілісною сукупністю таких взаємопов’язаних компонентів, як 

мета, методологічний блок, теоретичний блок, технологічний блок і результат). 

Кожен з компонентів моделі сам є системним утворенням. Зокрема, теоретичний 

блок містить провідні принципи організації відповідного процесу та його зміст; 

- педагогічна технологія формування іміджу студентів (структурними 

компонентами цього системного утворення є концептуальний, змістово-

процесуальний і кадрово-професійний). 

У педагогічному процесі, за С. Гончаренком, цілком виявляються взаємодії, 

які вивчає синергетика з її ключовим положенням про відкритий характер будь-
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якої соціальної системи, зокрема, сучасною теорією спільної дії. Залежно від 

ступеня своєї відкритості системи взаємодіють між собою, до того ж не лише у 

формі боротьби протилежностей, яку раніше вважали за єдиний спосіб розвитку, а 

й співробітництва [105, с. 77]. 

Новітній філософський словник [290] визначає синергетику як «сучасну 

теорію самоорганізації, нове світобачення, що пов’язується з дослідженням 

феноменів самоорганізації, нелінійності, неврівноважності, глобальної еволюції, 

вивченням процесів становлення порядку через хаос, біфуркаційних змін, 

незворотності часу, нестійкості як основоположної характеристики процесів 

еволюції». 

Формування цілісного імідж майбутніх педагогів у вимірах синергетичного 

підходу за словами німецького фізика-теоретика, одного з основоположників 

синергетики Г. Хакена, властивості самоорганізації виявляють об’єкти дуже 

різної природи. Серед ключових положень, що розкривають сутність синергетики, 

Г. Хакен називав такі: системи складаються з кількох чи багатьох однакових або 

різнорідних частин, які знаходяться у взаємодії одна з одною; ці системи 

нелінійні; системи схильні до внутрішніх і зовнішніх коливань; системи можуть 

стати нестабільними; у системах відбуваються якісні зміни; у цих системах 

виявляються нові якості; у системах виникають просторові, тимчасові, 

просторово-часові або функціональні структури; структури можуть бути 

впорядкованими або хаотичними. Процеси ж самоорганізації відбуваються за 

рахунок перебудови наявних та утворення нових зв’язків між елементами 

системи. Особливість процесів самоорганізації – це їхній цілеспрямований, але 

разом з тим природний, спонтанний характер: ці процеси, що відбуваються під 

час взаємодії системи з довкіллям, порівняно автономні й відносно незалежні від 

середовища. Процес самоорганізації відбувається в результаті взаємодії 

випадковості й необхідності і завжди пов’язаний з переходом від нестійкості до 

стійкості [414]. 

Активне вивчення в 90-х рр. можливості застосування категоріального 

апарату синергетики в дослідженні педагогічних явищ, зокрема процесів 
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самоорганізації й еволюції педагогічних систем, сприяло народженню нового 

напряму, який отримав назву «педагогічна синергетика», що ґрунтується на 

законах і закономірності самоорганізації та саморозвитку освітніх систем. 

Педагогічна синергетика уможливлює дієвість нового підходу до означення 

проблем і самовизначення особистості, висвітлюючи їх в аспекті співтворчості та 

схильності до саморозвитку, а також системної відкритості [88]. 

У педагогічній науці, за В. Андрєєвим [15], чинне є таке визначення 

педагогічної синергетики: це «галузь педагогічного знання, що ґрунтується на 

законах і закономірностях синергетики, тобто законах і закономірностях 

самоорганізації та саморозвитку педагогічних, тобто освітньо-виховних систем». 

Педагогічна синергетика, на переконання В. Андрєєва, дає можливість по-новому 

підійти до розробки проблем розвитку педагогічних систем, розглядаючи їх, 

насамперед, із позиції «відкритості», співтворчості й орієнтації на саморозвиток. 

Процес самоорганізації складає мимовільне виникнення, відносно стійке 

існування у відкритих нерівнозначних системах нових структур. Самоорганізація 

в педагогічній системі передбачає наявність певної взаємодії між тими, хто навчає 

і навчається, що відповідає вимогам розвитку педагогічної системи. Це дає 

можливість зрозуміти і механізм розвитку педагогічного процесу [15]. 

Синергетика як сучасна теорія розвитку й самоорганізації систем різної 

природи ґрунтується на міждисциплінарному підході до досліджуваних явищ і 

процесів, що уможливлює визначення спільних інтересів для дослідження 

процесів у складних динамічних системах, де відбувається прогресивна 

самоорганізація внаслідок спільних дій окремих частин невпорядкованої системи. 

У своїй дисертації на здобуття ступеня доктора наук Є. Кулик підкреслює 

відмінність системного та синергетичного підходів, яка полягає в тому, що 

системний підхід досліджує статичний стан об’єкта, де велике значення надається 

впорядкованості та рівновазі, вивчаються процеси організації систем, дослідження 

обмежуються переважно аналізом структури системи; взаємозв’язок компонентів, 

розвиток досліджуються як такі, що перебувають усередині системи. Синергетика 

ж дає змогу досліджувати процеси самоорганізації систем кооперативність 
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процесів, покладених в основу самоорганізації та розвитку систем; вивчається 

сукупність зовнішніх і внутрішніх взаємозв’язків системи [234]. 

Ідеї синергетики доцільно використовувати в освіті в наступних напрямках, 

які називає В. Ігнатова [155]: дидактичні аспекти адаптації ідей синергетики в 

змісті освіти; використання їх у моделюванні та прогнозуванні розвитку освітніх 

систем; застосування в управлінні навчально-виховним процесом. 

Науковці, які досліджують і розробляють ідеї синергетичного підходу в 

педагогіці (В. Андрєєв [15], В. Ігнатова [155], О. Князєва [189], М.Ковалевич[191], 

С. Сімонов [359], Г. Хакен [414] та ін.), зазначають, що систему освіти можна 

вважати відкритою, оскільки, по-перше, у ній постійно йде процес обміну 

інформацією між викладачем і тими, хто навчається, процес цілеспрямованого 

опанування інформацією, під час якого з’являються нові цілі, методи й засоби 

навчання. По-друге, зміст освіти постійно змінюється та оновлюється через 

швидке зростання обсягу наукової інформації та якісні зміни інформаційного 

простору, що викликає нелінійність процесу та результату. Результат освітнього 

процесу завжди відмінний від задумів його учасників. По-третє, постійні зміни в 

освітньому інформаційному просторі виводять систему зі стійкої рівноваги.  

У контексті досліджуваної проблеми формування іміджу майбутніх 

учителів технологій важливим твердженням є те, що синергетика виходить із 

принципу еволюціонування довілля за нелінійними законами, що виражається в 

багатоваріантності й альтернативності вибору. У параметрах освітньої системи 

багатоваріантність – це сприяння утворенню в освітньому середовищі умов 

вибору й надання кожному індивіду можливості індивідуального руху до успіху, 

стимулювання незалежності особистого вибору й об’єктивність і відповідальність 

особистих рішень, забезпечення розвитку альтернативного й індивідуального 

спосіб розв’язання проблем [292]. Більш конкретно такий вибір полягає в 

можливості визначати індивідуальну траєкторію освіти, темпу навчання; досягати 

різного рівня освіченості, вибирати тип навчальних закладів, навчальні 

дисципліни та викладачів, форми і методи навчання, індивідуальні засоби й 

методики, творчі завдання тощо. 
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Загальною властивістю систем, досліджуваних синергетикою, є здатність до 

самоорганізації у процесі їхньої еволюції. Завдяки ускладненню структури 

досліджуваної системи проявляється самоорганізація, яка виникає під час 

посилення зовнішнього впливу на систему, що призводить до трансформації 

певних критичних значень [208]. За цих умов у системах виявляються нові 

структурні частини або фіксується розширення спеціалізації попередніх 

елементів, які починають виконувати нові, не властиві їм, функції [208]. Завдяки 

цій спеціалізації ефективність «роботи» системи загалом зростає, тому вона 

справляється зі збільшеними вимогами довкілля.  

Нова освітня парадигма розглядає особистість, яка самовизначається, як 

відкриту систему, що самоорганізується, має емерджентні (які раптово 

виникають) властивості, для соціально-психологічної та педагогічної підтримки 

якої необхідне знання й правильне застосування принципів синергетики задля 

продуктивного використання потенціалу особистісної самоорганізації [191]. 

Синергетичний підхід ґрунтується на домінуванні в освітній діяльності 

самоосвіти, самоорганізації, самоврядування й полягає у впливі на суб’єкт, що 

стимулює та спонукає до дії задля його саморозкриття та самовдосконалення, 

самоактуалізації у процесі співпраці з іншими людьми і з самим собою. 

Важливість розуміння та дослідження педагогічних явищ з позицій 

синергетичного підходу, на думку С. Гончаренка, – це досить актуальна 

тенденція, адже теорія синергетики фокусує увагу на нерівноважності, 

нестабільності як природному станові відкритих нелінійних систем, на 

багатоваріантності й невизначеності шляхів їхнього розвитку залежно від безлічі 

чинників і умов, що на неї впливають. Звідси С. Гончаренко робить висновок про 

те, що будь-якій відкритій системі, зокрема педагогічній, не можна нав’язувати 

спосіб поведінки або розвитку, але можна вибирати і стимулювати один із 

закладених у конкретних умовах варіантів, розраховуючи не так на кібернетичний 

(управлінський), як на синергетичний (самокерований) процес, на впливи, що 

збігаються з можливим варіантом розвитку впливу (їх називають резонансними). 

Синергетична концепція освіти передбачає перехід від закритої (замкненої 
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всередині установи) до відкритої (доступної для впливів суспільства) системи 

освіти. Такий підхід здатний перетворити освіту зі способу навчання людини на 

засіб формування адекватної цьому суспільству творчої особистості, яка володіє 

синергетикою для подальшого зростання й самовдосконалення [105, с. 77]. 

 Сучасна педагогічна наука, за доречним зауваженням С. Гончаренка, 

ставить нові виклики перед науковцями та педагогами-практиками та все 

помітніше підштовхує практику від кібернетичних (керованих) до синергетичних 

(що самоорганізуються) способів освіти людини й формування особистості. Через 

це видається недостатнім узятий і сьогодні на озброєння принцип так званого 

особистісно орієнтованого навчання. Орієнтація в навчанні на особистість, тобто 

передача знань і досвіду з урахуванням індивідуальних якостей учнів, не здатна 

сама по собі завести внутрішній «двигун» людини, вона обмежена традиційною 

парадигмою «учитель-учень» як замкненою і односпрямованою педагогічною 

системою. Потрібен перехід від особистісно орієнтованого до особистісно 

розвивального навчання на основі створення нової, відкритої системи освіти, де 

людина розкривається як особистість завдяки синергетиці освіти, що дістає 

постійні імпульси від усіх сфер суспільства, яке динамічно розвивається [105]. 

Узагальнюючи наукові напрацювання науковців-теоретиків, що 

розробляють засади синергетичного підходу в педагогіці, можна виділити ті 

положення, які є актуальними в аспекті досліджуваної проблеми формування 

іміджу майбутніх учителів технологій: функціонування та розвиток педагогічних 

систем мають плануватися з урахуванням механізмів самоорганізації та 

саморозвитку та здатності систем взаємодіяти з довкіллям; кожен суб’єкт 

педагогічного процесу (учень, студент, педагог) – це окрема підсистема, що 

саморазвивається та здійснює перехід від розвитку до саморозвитку; для 

життєдіяльності саморегулювальних систем важливе значення мають не тільки 

стійкість і необхідність, а й нестійкість і випадковість. Процес самоорганізації 

відбувається внаслідок взаємодії випадковості й необхідності і завжди пов’язаний 

з переходом від нестійкості до стійкості. Перехід до нової системи і розвиток 

загалом неможливі без ліквідації рівноваги, стійкості й однорідності; елементи, 
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які протирічать внутрішньому змісту синергетично організованої системі і логіці 

функціонування її внутрішніх процесів, не можуть бути повноцінно задіяні цією 

системою [76]. Лише усвідомивши тенденції розвитку системи та впливу на неї та 

її елементи, можливе адекватне управління системою, під час якого зовнішній 

вплив гармонійно співвідноситься з її внутрішніми особливостями [76].  

Основою формування іміджу у студентів технологічного факультету ВНЗ у 

контексті розвивальних потенціалів  є культурологічний підхід. Зумовленість 

вибору культурологічного підходу до аналізу об’єкта й предмета дослідження і 

розв’язання його провідних завдань знаходиться у площині розвивальних 

потенціалів поняття культури особистості як стратегічної мети та провідного 

чинника освітнього процесу у педагогічних ВНЗ. 

Фундамент отриманих особистістю у вищий школі загальнокультурних і 

професійних знань – це культуротворчий досвід людства й української нації, 

зокрема, і ці знання сприяють піднесенню і самовизначенню студента як людини 

в культурі, його неперервному професійному та професійно-культурному 

розвитку. 

Ключовими поняттями теорії якісного функціонування системи фахової 

підготовки вчителя є педагогічна та професійна культури. 

У працях В. Сухомлинського професійна культура вчителя трактується 

насамперед як педагогічна. Він уперше звернув увагу на те, що у педагогічній 

культурі вчителя втілено цілісний комплекс різних якостей педагога, який 

забезпечує виконання ним свого призначення на землі: «людинознавство, 

постійне проникнення в складний духовний світ людини, що ніколи не 

припиняється» [383, с. 420]. 

Педагогічна культура, на думку більшості дослідників, – це процес і 

продукт духовного виробництва, що забезпечує формування духовного світу 

студентів і суспільства, сприяє культуротворчому руху останнього, духовній 

інтеграції народу з іншими народами. 
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Педагогічна культура, за Є. Бондаревською, є «характеристикою цілісної 

особистості педагога, тому її розвиток – це реальний процес руху професійної 

особистості педагога до нового якісного стану [52, с. 225]. 

Тільки за умови наявності у викладачів ВНЗ педагогічної культури вища 

професійна освіта й педагогічна, зокрема, спроможна виконувати функцію 

визначальної форми культурно-історичного розвитку особистості, чи принаймні 

функцію стрижня її професійного становлення та кар’єрного зростання. Проте 

зазначена умова є лише необхідною. Достатня умова – це організація у ВНЗ 

культурологічної підготовки майбутніх педагогів: отирмавши диплом, вони самі 

перетворюються у носіїв цінностей культури. У дослідженнях І. Зязюна, 

Л. Кондрацької, О. Рудницької, Л. Шевнюк, О. Щолокової представлено бачення 

науковцями шляхів розв’язання проблеми як культурологічної освіти, так і 

культурологічної підготовки майбутніх учителів. 

Культурологічна підготовка майбутнього вчителя технологій, за нашою 

концепцію, крім професійного складника, має охоплювати всі провідні пласти 

української культури та культури людства, а також безпосередньо виходити на 

рівень культури особистості, коли йдеться про створення умов, за яких зміст 

професійної підготовки майбутніх педагогів максимально наповнюється 

духовним зарядом українознавчого матеріалу, духовно-культурними надбаннями 

нашого народу. Характеристика такого змісту – це втілення в ньому 

гуманістичних трудових традицій і звичаїв народних майстрів, педагогів-майстрів 

і цінностей культури їхньої праці. 

Розкриття відповідного змісту також базується на гуманістичних 

принципах, що вимагає від викладачів культури педагогічної взаємодії 

(Є. Бондаревська, І. Зязюн, Т. Іванова, Т. Зюзіна, Л. Сєриков та ін.), а виявляється 

насамперед у їхній людяності, духовності, моральності й демократичності, а 

головне – здатності забезпечувати розвиток особистісних цілісних функцій 

майбутнього вчителя технологій. 

Важливо, що модель осучасненого змісту культурологічної підготовки 

студентів, за доречним зауваженням Т. Зюзіною, «реалізується у формі 
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міждисциплінарного фундаментального циклу «Культурознавство», предметна 

структура якого складається з курсів «Історія України», «Культурологія»,  

«Релігієзнавство», «Етика» [153, с. 24]. 

По-перше, заплановано розширити відповідний міждисциплінарний 

фундаментальний цикл дисциплін за рахунок спецкурсу «Імідж сучасного вчителя 

технологій». 

По-друге, проблематика дисциплін відповідного циклу вимагає оновлення 

як така, що не повною мірою забезпечує формування у студентів образів етико-

культурних і професійних зразків фахової дії та не максимально адекватна 

іміджевій політиці. 

По-третє, наш проект викладання дисциплін циклу «Культорознавство» 

ґрунтується на відмові від предметоцентризму і визначає значущим 

студентоцентризм. 

Ціннісний потенціал нового спецкурсу відповідає такому потенційному 

рівню професійного становлення й розвитку майбутнього педагога, як рівень 

базової професійно-педагогічної культури. Зокрема, до іміджу учителя технологій 

(його образу зовнішніх характеристик) належать такі складники, як носії 

цінностей культурного рівня: культура професійного навчання, морального й 

патріотичного виховання у процесі педагогічної взаємодії вербального й 

невербального характеру; культура професійної творчості й використання її 

продуктів у педагогічних цілях на заняттях та у позанавчальній роботі. 

Якісне розкриття викладачами особистісно-розвивальних потенціалів 

програм циклу дисциплін «Культурознавство» – це показник культури 

формування у студентів усіх компонентів імідж. 

Культура формування в майбутніх учителів технологій імідж – це 

побудована на націокультурному й гуманістичному принципах інноваційна 

діяльність педагогічного колективу ВНЗ, спрямована на якісне забезпечення актів 

творення й реалізації кожним студентом проектів самоформування образів «Я» – 

особистості й професіонала і образів зовнішніх характеристик. Досягнення 

культури формування іміджу потребує обґрунтування системи таких принципів, 
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які умовно можна назвати культуровідповідними. Спираючись на базові 

(загальні), вони функціонують як вимоги, що висуваються до фахівця на рівні 

оволодіння ним педагогічною культурою. Культурологічний підхід передбачає, 

що оновлення змісту фахової підготовки студентів технологічного факультету має 

відбуватися завдяки покращенню педагогічної наповненості предметів циклу 

«Культурознавство» («Історія України», «Культурологія», «Релігієзнавство», 

«Етика»), введення у виховну роботу факультету та кураторів груп програми 

«Вчитель технологій: духовна і високоморальна особистість», а до навчального 

плану спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій». Якість розкриття 

викладачами культурологічного потенціалу відповідних дисциплін – це показник 

культури формування у студентів імідж.  

Однією з методологічних основ дослідження проблеми формування 

цілісного імідж в майбутніх учителів технологій є компетентнісний підхід. 

Професійно-педагогічна освіта компетентнісна, адже насамперед зорієнтована на 

формування в майбутніх учителів інтегрованих результатів фахової підготовки, 

отримання ними досвіду особистісної навчально-пізнавальної діяльності, що 

базується на професійних знаннях і професійних уміннях і навичках. 

Компетентність ‒ це індивідуальна характеристика ступеня відповідності 

вимогам професії, за А. Марковою [260].  

На сучасному етапі роль іміджу та іміджевої компетентності фахівців значно 

зросла. Натепер у науковій літературі все частіше вживається поняття «іміджева 

компетентність». О. Сисоєва визначає іміджеву компетентність викладача як 

сукупність і взаємопроникнення когнітивного, мотиваційного, рефлексивного та 

поведінкового компонентів, ступінь сформованості яких відображає здатність і 

готовність управляти своїм іміджем у різноманітних ситуаціях педагогічної 

взаємодії. У когнітивному компоненті дослідниця найбільш значущими називає 

знання теоретичного та методичного характеру щодо закономірностей 

функціонування іміджу, техніки створення позитивного іміджу, способів 

зміцнення позитивної «Я-концепції», сутності та специфіки професійного іміджу, 

значення невербальних засобів педагогічного спілкування, принципів організації 
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гардеробу, методи роботи з різними аудиторіями, барʼєрів педагогічної 

комунікації тощо. Мотиваційний компонент передбачає мотивацію на оволодіння 

техніками іміджування, настанову на розвиток своєї іміджевої компетентності. 

Рефлексивний компонент становить здатність до аналізу, осмислення власного 

професійного іміджу, уміння виділити власні сильні та слабкі сторони, поглянути 

на себе очима реципієнтів іміджу. Поведінковий компонент складається з набору 

іміджевих умінь, а саме: створити атмоферу психологічного комфорту, 

підтримувати увагу, здійснювати продуктивний зворотній звʼязок, знімати 

емоційну напругу тощо [386].  

Позитивний імідж стає необхідною складовою конкурентоспроможності 

фахівця. Дослідженню проблем формування іміджу свої роботи присвятили 

Ю. Андрєєва, А. Бірюкова, В. Жебіт, М. Єлагін, О. Ємельянова, Н. Тарасенко, 

О. Пікулева та ін. Найчастіше дослідники аналізують сутність, складові 

професійного іміджу менеджерів, бізнесменів та політиків, надаючи рекомендації з 

його формування: Ф. Кузін, А. Альтшуллер, Ю. Матюшина, Г. Почепцов, 

Л. Семенова та ін. Останнім часом з’являються роботи, присвячені формуванню 

професійного іміджу фахівців різних галузей, а саме: фахівців соціокультурної галузі 

(Л. Попова), працівників органів внутрішніх справ (І. Воробйова, І. Казанчук), 

психологів (В. Бозаджиєв, О. Дудзенко), фахівців у галузі реклами (О. Медведєва), 

фахівців зі зв’язків з громадськістю (О. Воронцова, Л. Семенова), військових 

фахівців (С. Бацман, М. Єлагін), керівників (Т. Скрипаченко, С. Яндарова), 

співробітників правоохоронних органів (В. Пауков), майбутніх менеджерів у галузі 

державного та муніципального управління (М. Гусева), лікарів (І. Пасечник), 

соціальних працівників (К. Атаманська, В. Байлук, О. Ковтунова, Г. Неустроєва), 

студентів мистецьких спеціальностей (Ю. Дзядевич), естрадних виконавців 

(О. Будько, А. Верещака), державних службовців (Н. Белаш, М. Волянська, 

С. Колосок, Я. Мельничук, С. Могильний О. Порфімович), перекладача 

(Ю. І. Матюшина), керівників державних інституцій (О. Коротич), телеведучих 

(Т. Анікеєва, О. Лагода, Л. Матвєєва, К. Стеценко), політичних лідерів (М. Бабак, 

О. Гайворонська, С. Денисюк, Г. Дідух, О. Купцова, К. Молчанов, Н. Лікарчук, 
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Б. Новожилов, О. Холод), державних адміністрацій (І. Колосовська), майбутніх 

фахівців з перукарського мистецтва та декоративної косметики (Л. Парамоненко), 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю (Л. Данильчук), вихователів 

дошкільних навчальних закладів (С. Попиченко), вчителів початкових класів 

(Г. Бриль, І. Размолодчикова), майбутніх психологів (О. Затворнюк) тощо. 

Невід’ємним компонентом іміджу є професійна компетентність. 

Дотримуємося переконання В. Кричевського, який розглядає професійну 

компетентність як сукупність певних ознак: наявність знань для успішної 

діяльності; усвідомлення значущості вказаних знань для майбутньої професійної 

діяльності; набір операційних умінь; володіння алгоритмами розв’язання 

професійних завдань; здатність до творчості у розв’язанні професійних завдань 

[226, с. 67]. 

Для визначення структури імідж майбутніх учителів технологій треба 

завважити на поняття «професійна компетентність учителя» як його органічну 

складову. Досліджуючи компетентність як якість особистості Н. Кузьміна, 

визначає професійно-педагогічну компетентність як таку, що має пʼять елементів 

або видів компетентності, серед яких: спеціальна та професійна компетентність у 

галузі дисципліни, що викладається; методична компетентність у галузі засобів 

формування знань, умінь учнів; соціально-психологічна компетентність у галузі 

процесів спілкування; диференційно-психологічна компетентність у галузі 

мотивів, здібностей, сприйняття учнів; аутопсихологічна компетентність у галузі 

переваг і недоліків власної діяльності й особистості [231]. 

Натомість, О. Маркова вирізняє такі види професійної компетентності: 

спеціальна компетентність – володіння власне професійною діяльністю на досить 

високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток; 

соціальна компетентність – володіння спільною (груповою, кооперативною) 

професійною діяльністю, співпрацею, а також прийнятими в цій професії 

прийомами професійного спілкування; соціальна відповідальність за результати 

цієї професійної праці; особистісна компетентність – володіння прийомами 

особистісного самовираження й саморозвитку, засобами протистояння 
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професійним деформаціям особистості; індивідуальна компетентність – володіння 

прийомами самореалізації та розвитку індивідуальності в рамках професії, 

готовність до професійного зростання, здатність до індивідуального 

самозбереження, несхильність до професійного старіння, уміння раціонально 

організувати свою працю без перевантажень часу і сил, здійснювати працю 

ненапружено, без утоми [260]. 

Професійна компетентність викладача – це синтез і органічна єдність 

концептуально-теоретичних, прикладних і конкретно-професійних знань, 

повнота яких зумовлює успішність професійної діяльності педагога як вважає 

П. Решетников [344]. Основні ознаки професійної компетентності 

В. Кричевський визначає такі: наявність знань для успішної діяльності, 

розуміння значення цих знань для практики; набір операційних умінь; володіння 

алгоритмами виконання трудових завдань; здатність творчо підходити до 

професійної діяльності [225, с. 67]. 

Видами професійної компетентності В. Кричевський називає такі: 

функціональну, яка характеризується професійними знаннями та вміннями їх 

реалізовувати; інтелектуальну, яка виражається в здатності аналітично мислити й 

здійснювати комплексний підхід до виконання своїх обовʼязків; ситуативну, що 

дає змогу діяти відповідно до ситуації; соціальну – припускає наявність 

комунікативних та інтегральних здібностей [225; 226]. 

Аналіз різних підходів до визначення компетентності дає змогу 

стверджувати, що професійна компетентність учителя є інтегративним 

утворенням, що передбачає теоретичні знання, практичні уміння, значущі 

особистісні якості та досвід діяльності, які зумовлюють готовність учителя до 

виконання педагогічної діяльності й забезпечують її ефективність. 

Професійна компетентність учителя нерозривно пов’язана з культурою 

мовлення. Визначаючи якісні ознаки культури мовлення, В. Пасинок враховує як 

суто мовні особливості (міра оволодіння наявними нормами), так і позамовні 

(знання законів мислення, досвід мовця, його психічний стан, спрямованість і 

мету мовлення тощо). Через це науковець називає такі ознаки культури мовлення: 
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правильність, точність, логічність, чистоту, доречність, ясність, виразність, 

варіативність, адекватність меті, емоційність. За її висновками, розвинені 

мовленнєві уміння – це показник педагогічної культури і педагогічної 

майстерності, а формування професійно значущих мовленнєвих умінь – це 

закономірний органічний процес професійної підготовки особистості вчителя 

[308]. 

Натепер у науковій літературі все частіше вживається поняття «іміджева 

компетентність». О. Сисоєва визначає іміджеву компетентність викладача як 

сукупність і взаємопроникнення когнітивного, мотиваційного, рефлексивного та 

поведінкового компонентів, ступінь сформованості яких відображає здатність і 

готовність управляти своїм іміджем у різноманітних ситуаціях педагогічної 

взаємодії. У когнітивному компоненті дослідниця найбільш значущими називає 

знання теоретичного та методичного характеру щодо закономірностей 

функціонування іміджу, техніки створення позитивного іміджу, способів 

зміцнення позитивної «Я-концепції», сутності та специфіки професійного іміджу, 

значення невербальних засобів педагогічного спілкування, принципів організації 

гардеробу, методи роботи з різними аудиторіями, барʼєрів педагогічної 

комунікації тощо. Мотиваційний компонент передбачає мотивацію на оволодіння 

техніками іміджування, настанову на розвиток своєї іміджевої компетентності. 

Рефлексивний компонент становить здатність до аналізу, осмислення власного 

професійного іміджу, уміння виділити власні сильні та слабкі сторони, поглянути 

на себе очима реципієнтів іміджу. Поведінковий компонент складається з набору 

іміджевих умінь, а саме: створити атмоферу психологічного комфорту, 

підтримувати увагу, здійснювати продуктивний зворотній звʼязок, знімати 

емоційну напругу тощо [386].  

Досліджуючи імідж майбутнього вчителя фізичної культури В. Купцова, 

визначає іміджеву компетентність як інтегративну якість особистості, що має 

складну системну організацію і постає як сукупність, взаємодія і 

взаємопроникнення мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів, 

ступінь сформованості яких відображає готовність і здатність майбутнього 
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педагога фізичної культури ефективно здійснювати іміджмейкінг, 

удосконалювати свій досвід у цій діяльності й розширювати його межі [235, с. 9]. 

На переконання дослідниці, мотиваційний компонент, виконуючи стимулювальну 

функцію, фіксує інтерес майбутнього педагога фізичної культури до 

іміджмейкінгу, його мотивацію на оволодіння імідж-технологіями, методами і 

прийомами, а також установку на розвиток своєї іміджевої компетентності. 

Когнітивний компонент, виконуючи інформаційну й орієнтаційну функції, 

містить іміджелогічні знання теоретичного й методичного характеру, ступінь 

сформованості яких забезпечує розуміння майбутнім педагогом закономірностей і 

принципів формування свого позитивного іміджу та позитивного іміджу об’єктів, 

що входять до сфери його професійної діяльності, логіки здійснення 

іміджмейкінгу, оцінки його результатів та рівня своєї іміджевої компетентності. 

Діяльнісний компонент, що виконує трансляційну, регулятивну та креативну 

функції, об’єднує особистісні якості (комунікативна привабливість, лідерська 

поведінка, моральність, воля, емоційна стійкість, емпатія, інтелект, авторитет, 

креативність), які виявляються в діагностичних, проектувальних, організаційних, 

комунікативних і рефлексивних уміннях, відображаючи характер здійснення 

майбутнім педагогом іміджмейкінгу [235]. 

У контексті досліджуваної проблеми значущим є переконання О. Мармази, 

згідно з яким іміджева компетентність особистості складається зі знань та 

розуміння сутності іміджеформувальних процесів, володіння універсальними 

базовими технологіями, техніками, засобами, навичками досягнення 

внутрішнього стану та зовнішньої виразності суб’єкта діяльності. Це здатність 

спонтанно та творчо діяти; створювати залежно від середовища, його динаміки та 

власних потреб свідомі образи, моделі себе та майбутніх результатів діяльності; 

здатність переводити свої прагнення в систему цілей і відповідний образ [261].  

Тобто іміджева компетентність має вміщати: теоретичні знання про сутність 

імідж, його функції, види, структуру, закономірності та засоби формування тощо; 

прагнення та готовність студента створювати власний імідж; володіння методами 

самопізнання, самоспостереження, самоаналізу, самоосвіти, самовиховання тощо; 
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бажання застосувати отримані знання на практиці, досвід діяльності зі створення 

імідж. 

Спираючись на численні наробки дослідників щодо з’ясування сутнісних 

характеристик іміджевої компетентності, наголосимо на тому, що структура 

іміджевої компетентності вчителя технологій має бути така: змістовий елемент 

(теоретичні знання про сутність імідж, його функції, види, структуру, 

закономірності та засоби формування тощо), мотиваційний елемент (прагнення та 

готовність студента створювати власний імідж), рефлексивний елемент 

(володіння методами самопізнання, самоспостереження, самоаналізу, самоосвіти, 

самовиховання тощо), діяльнісний елемент (застосування отриманих знань на 

практиці, досвід діяльності зі створення власного імідж). 

Задля поглиблення та розвитку компетентнісного підходу до розробки 

змісту освіти Рада Європи запропонувала такі п’ять груп ключових 

компетентностей, якими мають володіти молоді європейці: 

 політичні та соціальні компетентності – здатність бути 

відповідальним, брати участь у групових дискусіях, розв’язувати конфлікти 

мирним шляхом, брати участь у розбудові демократичного суспільства; 

 компетентності, пов’язані з життям у багатокультурному 

суспільстві – розвивати толерантність для того, щоб ліквідувати расизм і 

ксенофобію; освіта має озброювати молодь такими компетентностями, як вміння 

визнавати та приймати відмінності, поважаючи інших, уміння жити з людьми 

інших культур, мов і релігій; 

 компетентності, що спонукають володіння усним і письмовим 

спілкуванням – включаючи знання більш, ніж однієї мови; 

 компетентності, пов’язані з розвитком інформаційного суспільства– 

володіння новітніми технологіями, розуміння можливостей і способів їхнього 

застосування, сильні та слабкі сторони, здатність критично сприймати 

інформацію, яка поширюється засобами масової інформації; 

 уміння вчитись – це базис для навчання упродовж усього життя як у 

професійному, так і соціальному контекстах [455]. 
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Реалізація ідей компетентнісного підходу до оновлення змісту освітнього 

процесу у вищій школі України розглядається у працях Н. Авшенюк, Л. Дяченко, 

Н. Глузман, Н. Побірченко, В. Рябченко, Л. Пуховської, О. Олексюк, 

Т. Десяткова, Ю. Швалба та багатьох інших науковців саме в аспекті реалізації 

європейського досвіду. 

Спираючись на цей методологічний регулятив, науковці наголошують на 

важливості розв’язання на його основі таких провідних проблем: розробка 

державних стандартів за різними напрямами підготовки майбутніх фахівців; 

забезпечення адекватності навчальних планів змісту освітньо-кваліфікаційних 

характеристик, побудованих за компетентнісним принципом; створення 

підручників і навчальних посібників нового покоління, що базуються на 

сучасному науковому знанні тощо. 

Особливу увага науковці звертають на потреби оновлення цілей, змісту й 

технологій підготовки педагогічних кадрів у контексті врахування 

компетентнісного та методологічного підходів. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця в контексті виконання ним 

виробничих функцій передбачає наявність у випускника (бакалавра) 

педагогічного ВНЗ таких груп компетентностей: соціально-особистісних, 

загальнонаукових, інструментальних, професійних і спеціалізовано професійних.  

Результати аналізу цієї моделі фахівця (педагога-технолога) засвідчують 

існування актуальної потреби в її удосконаленні і, зокрема, у вимірі розв’язання 

проблеми дослідження. 

Перше зауваження стосується змісту представлених у освітньо-

кваліфікаційній характеристиці виробничих функцій: дослідницька, 

проектувальна, організаційна, управлінська, психологічна, контрольна, 

прогностична й технічна. 

По-перше, управлінська та проектувальна, організаційна і контрольна не 

можуть співіснувати поряд як виробничі: три останніх разом з мотиваційною і 

стимулювальною самі є управлінськими функціями. Тобто вони входять до 

складу більш загальної – управлінської. По-друге, викликає питання назви 
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типових задач діяльності, адекватних ще одній функції – психологічній. Тільки 

одна з трьох типових задач сформульована коректно: вибір форм і методів 

психологічної підтримки молоді. Друга (вивчення психологічних закономірностей 

і технологій діяльності вчителя) не охоплює діяльність учня, який також є 

складником системи педагогічної взаємодії. Третя пов’язана з аналізом 

навчально-виховної роботи, де не відведено місця індивідуально-типологічним й 

іншим особливостям особистості учня. 

Друге наше зауваження пов’язане з переліком компетенцій, а саме 

соціально-особистісних компетенцій випускників технологічного факультету. 

Вважаємо, що з огляду на сучасні потреби суспільства й особистості учня в 

розвитку, крім зазначених, учитель технологій має володіти й обов’язковою 

сукупністю таких компетентностей соціально-особистісного характеру: здатністю 

до перетворення навчально-виховного процесу у засіб відродження й панування 

духу українського народу; готовність до розкриття особистісно-розвивальних 

можливостей змісту програм технологічної освіти в загальноосвітніх навчальних 

закладах; здатність до забезпечення трансформації у свідомості кожного учня 

цінностей світової й вітчизняної технологічної культури в особистісні. 

Викликає питання й перелік загальнонаукових компетентностей. У переліку 

компетенцій серед представлених базових знань зовсім немає знань циклу 

дисциплін «культурознавство». По-перше, без відповідних знань учитель не 

зможе виконати свою головну місію: бути носієм цінностей української культури, 

створювати умови для їхнього засвоєння учнями. По-друге, без них не може бути 

й мови про наявність у педагога позитивного імідж. 

У представленому переліку компетенцій є такі, як схильність до етичних 

цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права. В актуалізованому 

аспекті цього дуже замало. Зазначене вимагає докорінної модернізації 

культурологічної підготовки. Перший крок оновлення змісту освіти вчителя 

технологій починається з появи в освітньо-кваліфікаційній характеристиці дуже 

потрібних й актуальних загальнонаукових компетенцій: базові знання з історії 
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культури України; базові знання з культурології; базові знання з релігієзнавства; 

базові знання з етики; базові знання з української мови й літератури. 

Зараз є суперечність між змістом освітньо-кваліфікаційної характеристики і 

змістом навчального плану. В останньому, наприклад, передбачається вивчення 

української мови й інших предметів культурологічного циклу. Проте в ідеальному 

варіанті всім майбутнім учителям бажано вивчити цикл дисциплін 

«Культурознавство», структура якого складається з «Культурології», «Історії 

культури України», «Етики», «Релігієзнавства». 

Недосконала й представлена сукупність професійних компетенцій. Не 

аналізуючи їх детально, можна зауважити, що, враховуючи сформульоване 

концептуальне бачення розв’язання обраної нами проблеми, треба передбачити 

формування в майбутніх учителів технологій ще й таких компетенцій: здатності 

до забезпечення адекватності технологічної підготовки студентів до потреб ринку 

праці; здатності до інновацій у змісті й організації уроків технологій і виховної 

роботи; здатності до професійно-педагогічної ініціативи як реакції на 

глобалізаційні зміни в технологічних процесах, що відбуваються у світі під 

впливом науково-технічної революції; здатності до самоформування іміджу; 

здатності до проектно-технологічної творчості випереджувального характеру; 

готовність до професійно-педагогічного самовдосконалення. 

Представлений варіант модернізації змісту освітньо-кваліфікаційної 

характеристики відповідає ринковій, націокультурній та особистісно-

розвивальній парадигмі реформування вищої освіти. Важливий крок до його 

втілення в життя – це проектування адекватного йому навчального плану та 

навчальних програм. «Озброєння» компетентнісним підходом сприяло 

удосконаленню освітньо-кваліфікаційної характеристики вчителя технологій, 

наповненню конкретикою елемента структури його імідж, сукупності фахових 

компетентностей. 

Методом до розв’язання обраної проблеми є діяльнісний підхід 

(О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Давидов та ін.), щодо організації формування у 

майбутніх учителів технологій імідж. Згідно з ним, провідною характеристикою 
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будь-якої діяльності є предметність (одна діяльність різниться від іншої та надає 

предметам певної спрямованості), а формування особистості може здійснюватися 

тільки в діяльності. Психологічна макроструктура людської діяльності 

висвітлюється у фундаментальній праці О. Леонтьєва «Діяльність. Свідомість. 

Особистість» [242]. 

Діяльнісний вимір формування в майбутніх учителів технологій імідж 

знаходиться повністю відповідає психологічній теорієї діяльності. Проектуючи її 

на предмет нашого дослідження, можна зазначити таке: 

1. Формування іміджу у студента технологічного факультету – це особлива 

діяльність. Відповідна особлива діяльність вирізняється із сукупності інших 

діяльностей викладача педагогічного ВНЗ мотивом, що її породжує. 

Зародження цього мотиву – це наслідок усвідомлення потреби в розширенні 

спектру змісту професійної підготовки майбутніх учителів технологій ще однією 

його цінністю – знаннями і способами діяльності щодо імідж як засобу надання 

привабливості й краси педагогічним діям учителя, підвищення престижу та 

соціального статусу педагогічної праці. 

2. Другий компонент структури діяльності викладача – це педагогічна дія, 

адекватна поставленій загальній меті як сукупності конкретніших цілей. Згідно з 

нашою концепцією, задля організації відповідної діяльності у ВНЗ потрібна ціла 

програма цілей для викладачів технологічного факультету. Провідними серед них 

є такі: 

а) перетворити знання майбутніх учителів технологій про теорію і 

технологію формування професійного іміджу в особистісно значущі; 

б) забезпечити появу у студентів особистісного смислу оволодіння теорією і 

технологією побудови й реалізації «Я» – особистості й професіонала спрямування 

до вершин імідж; 

в) сприяти появі у майбутніх фахівців актів цілепокладання для оволодіння 

особистісно-професійним іміджем. Задля досягнення таких цілей треба 

спроектувати сукупність конкретних завдань і визначити їм взаємновідповідні 

конкретні педагогічні дії. Принципово важливо вже на етапі проектування цих дій 
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продумати способи і засоби їхнього одухотворення й опочуттєвлення на основі 

художньо-графічного складника змісту фахової підготовки майбутніх учителів 

технологій. 

Не менш важливим є забезпечення спрямованості сукупного вектора 

відповідних конкретних педагогічних дій на розвиток професійної самосвідомості 

студентів, усвідомлення ними суперечностей між реальним та ідеальним 

образами професійного «Я», складником якого і є імідж учителя технологій. 

3. Особливістю третього компонента психологічної структури діяльності 

викладача (операцій) є їхня чітка відповідність умовам, за яких здійснюються вже 

зазначені педагогічні дії. Йдеться як про зовнішні умови (політичні, економічні, 

соціальні, етнокультурні тощо), за яких функціонує вищий педагогічний заклад, 

так і про внутрішні умови (наявність у ВНЗ ринкової, етнокультурної й 

особистісно-розвивальної ідеології та політики, концепцій і програм розвитку як 

установи, від якої залежить культуротворчий поступ українського суспільства; 

розробленість концепції іміджевої політики, системи підвищення компетентності 

професорсько-викладацького складу щодо шляхів, способів і засобів її реалізації, 

існування адекватного потребам професійного становлення та розвитку майбутніх 

учителів технологій ресурсного забезпечення фахової підготовки, розв’язання 

проблеми її демократизації тощо). 

Із філософських позицій усі ці три складники психологічної структури 

діяльності вимагають розширення завдяки духовно-морального компонента, який 

виконує функцію системоутворювального. Коректніше вести мову про 

підпорядкування особливого характеру відповідної діяльності, її дій і операцій 

найвищим цінностям – духовним і моральним. Саме за критерієм духовності та 

моральності треба оцінювати дії педагогів і їхній результат, адекватні їм цілі, усю 

особливу діяльність майбутніх фахівців, що пов’язано з гуманістичної 

парадигмою педагогічної діяльності. Науковці неоднозначно трактують її 

структуру (Н. Кузьміна, І. Зимня, В. Сластьонін, В. Межириков, О. Щербаков та 

ін.). Проте у педагогіці вже утвердилася спільна позиція науковців, пов’язана з 

наявністю в педагогічній діяльності таких структурних компонентів, як цілі і 
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завдання, мотиви, зміст, засоби, об’єктивно-суб’єктивні відношення, результати 

та їхня корекція. 

Особливе місце в методології наукового пошуку займає особистісно 

орієнтований підхід до формування в майбутніх учителів технологій образів   

«Я» – особистості й професіонала і зовнішніх характеристик: він у 

«співдружності» інших конкретно-наукових підходів є системоутворювальним, 

тому що виконує функцію парадигмального. Йдеться про те, що цілісно-

світоглядною парадигмою процесу формування іміджу майбутніх учителів 

технологій є особистісно-розвивальна. Основою дослідження є фундаментальні 

науково-психологічні та науково-педагогічні положення про структуру 

особистості та її зв’язок з діяльністю, розуміння особистості як активного 

суб’єкта власної життєдіяльності, закономірністі її формування (С. Рубінштейн, 

Г. Костюк, С.Максименко, К.Абульханова-Славська, М.Боришевський, 

О.Савченко, Б. Братусь, В. Рибалка, О. Орлов, О. Пєхота, Т. Титаренко та ін.). 

Уявлення І. Беха про структуру особистості педагога, у професійній 

свідомості якого на першому місці знаходиться емоційно-почуттєвий компонент, 

стали основою для визначення структури складників імідж майбутнього вчителя 

технологій. Концептуально формування цього феномену в нашому дослідженні 

розглядається як становлення суспільно активної та професійно розвиненої 

особистості педагога, яке великою мірою залежить від особистих зусиль студента, 

його самовдосконалення, зорієнтованості в акмеологічному вимірі на 

самореалізацію у житті. За цього підходи, важливим є положення психологічної 

науки про самореалізацію особистості як переважно свідомий і цілеспрямований 

процес розкриття й опредметнення її сутніх сил, природного потенціалу в 

практичній діяльності (К. Абульханова-Славська, Г. Костюк, О. Леонтьєв, 

Д. Леонтьєв, В. Роменець, С. Рубінштейн, Л. Сохань та ін.). 

Важливими психологічними підвалинами нашого наукового пошуку є 

положення гуманістичної психології про скерованість особистості на реалізацію 

свого природного потенціалу (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт) і теорія 

мотивації А. Маслоу. 
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Врахування здобутків зазначених фундаментальних методологічних праць 

дає можливість сформулювати такі концептуальні положення в аспекті розгляду 

предмета дослідження:  

1. Професійний імідж майбутнього вчителя технологій у особистісному 

контексті треба розглядати в різних площинах: а) як засіб самореалізації 

особистості педагога у професійному й громадському бутті; б) як психологічну 

потребу в трансляції особистістю учителя себе назовні, її природне прагнення 

мати суспільне визнання; в) як мету особистісної активності задля досягнення 

вершин професіоналізму; г) як результат активної діяльності студента у сфері 

професійно-педагогічного самовдосконалення. 

2. Потужним детермінантом, двигуном курсу особистості майбутнього 

вчителя технологій, траєкторією досягнення імідж є усвідомлена потреба в його 

самоформуванні.  

Дотримуємося переконання, що відповідна потреба властива студентові як 

людині від природи, тому що перебуває в «полі тяжіння» його вітальної потреби в 

самореалізації. Потреба у професійному іміджу залежить від інших природних 

потреб особистості студента. З одного боку, вона сама породжується ними 

(потребою у самореалізації у професійно-педагогічному бутті, об’єктивною 

потребою в саморозвитку як збагаченні власних сутнісних сил особистості тощо), 

а з другого – спричинює, підпорядковує собі інші потреби особистості (у 

професійній самоосвіті й самовихованні, у навчальній і професійно-педагогічній 

творчості, у самопізнанні реального образу «Я» – особистість й професіонал 

тощо). 

Внутрішня активність особистості майбутнього вчителя до емоційно 

пережитих і осмислених професійних і життєвих цілей – це необхідна умова 

реалізації відповідної потреби. 

3. Педагогічна організація устремлінь студента до оволодіння складниками 

імідж вчителя технологій базується на ідеї його перетворення в особистісну 

цінність (І. Бех), і на цій підставі забезпечується зародження в нього мотивів 

цього процесу. Поява відповідних мотивів – це умова видозміни професійної 
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свідомості майбутнього фахівця на свою професійну самосвідомість, тобто 

професійно-педагогічне «Я». 

Стрижень системи дій викладачів технологічного факультету – це 

організація процесу самопізнання студентами реального образу педагогічного 

«Я», яскраві демонстрації зразків учителів, що мають позитивний імідж, 

забезпечення розвитку в майбутніх педагогів адекватної самооцінки, 

усвідомлення ними суперечностей між тим, ким вони є, і тим, ким їм належить 

бути тощо.  

Така система педагогічних дій цілком підпорядковується провідній формулі 

нашого концептуального бачення сутності активності майбутнього вчителя 

технологій у самоформуванні іміджу: ця активність є перманентним станом вже 

достатньо розвиненої особистості студента технологічного факультету, якій 

властивий певний рівень розвитку професійно-педагогічної самосвідомості, 

здатностей до самовизначення, самопізнання, рефлексій професійного 

самостановлення, самотворення як фахівця з позитивним особистісно-

професійним іміджем. 

Детермінанти відповідної активності студентів – професійні інтереси, 

перетворені у самоцінні цінності – цілі (компоненти й елементи імідж 

майбутнього вчителя технологій), педагогічні ідеали та зразки, наявність не 

тільки усвідомленої внутрішньої потреби у професійному іміджі, а і зовнішніх, 

зокрема, педагогічних безперервних поштовхів до оволодіння ним. 

 

2.2. Закономірності й принципи формування іміджу майбутнього вчителя 

технологій 

 

Фахова підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах України 

визначається Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність». Діяльність вищих 

навчальних закладів ґрунтується на концептуальних положеннях, зазначених у 

Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі 
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«Освіта» (Україна ХХІ століття) та ін. Підґрунтям вихідних концептуальних 

положень щодо розвитку педагогічної освіти є закон України «Про загальну 

середню освіту», закон «Про вищу освіту», «Національна доктрина розвитку 

освіти України у ХХІ столітті», Концепція педагогічної освіти. Професійна 

діяльність учителя – це складний, динамічний і неперервний процес; відповідно, 

і підготовка до цього виду діяльності вимагає врахування сучасних вимог. В 

Україні відбуваються докорінні зміни в правовому, соціально-економічному та 

інформаційному просторі, що й відображає система педагогічної освіти.  

Формування іміджу фахівця може бути ефективним тільки у тому разі, коли 

воно ґрунтується на розумінні закономірностей та принципів сприйняття іміджу 

та його створення у свідомості реципієнтів.  

Імідж майбутнього вчителя технологій – це явище, яким можна керувати. 

Керованість іміджу передбачає усвідомлення закономірностей його 

функціонування та формування, зумовлює потребу в спеціальній діяльності з 

його проектування, діагностики, формування та корекції, що здійснюється 

завдяки принципам, методам, технологіям. Все це зумовлює розуміння 

майбутніми викладачами значущості позитивного імідж й спеціальні знання та 

вміння щодо його формування. Відсутність таких знань позбавляє процес 

формування іміджу цілеспрямованості та перетворює його на стихійний. 

Аналіз виховної практики вищих педагогічних навчальних закладів 

свідчить, що цілеспрямоване й ефективне формування й розвиток провідних 

компонентів особистісної сфери, що складають імідж майбутніх учителів 

технології, має успішніший перебіг тоді, коли враховують об'єктивні тенденції і 

закономірності педагогічного процесу, тобто істотні та стійкі зв'язки, взаємини, у 

яких перебуває, виховується і розвивається молода людина. Треба враховувати, 

що закономірності виховання є однією з основних форм теоретичного знання в 

професійній педагогіці. Так, за визначенням В. Сластьоніна, загальними 

закономірностями освітньо-виховного процесу є ті істотні зовнішні й внутрішні 

зв'язки, від яких залежить спрямованість процесу й успішність досягнення 

педагогічних цілей [364].  
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Крім відбиття потрібних, істотних, стійких і повторюваних зв'язків і 

відношень між елементами виховної системи в ній знаходять відображення 

тенденції державного, громадського, духовного розвитку як країни загалом, так і 

окремих спільнот, громадян. Оскільки ж освітній процес є особливим соціальним 

явищем, то в ньому діють і мають вияв закономірності різного рівня й порядку: 

найбільш загальні філософські закони розвитку суспільства, природи і мислення; 

закономірності соціального типу; закономірності розвитку; закономірності 

формування особистості та колективу тощо. Тому під час аналізу цієї категорії 

будемо зважати на виділення зовнішніх і внутрішніх закономірностей виховного 

процесу. 

Зовнішні закономірності схарактеризовують залежність виховання від 

суспільних процесів та умов, зокрема соціально-економічної та політичної 

ситуацій, рівня культури, ідеології, політики, права, моралі, потреб суспільства у 

певному типі особистості та рівні її вихованості. Тобто цілі, зміст і методи 

виховання завжди є соціально зумовленими, що відбиває вимоги суспільства до 

рівня вихованості особистості. Водночас, і система виховання, і тип організації та 

перебігу педагогічних процесів залежать від можливостей суспільства, від рівня 

розвитку країни, зокрема соціально-політичного, економічного, культурного, 

науково-технічного. Зв'язки виховання, суспільства й держави регулює й коригує 

освітня політика. 

Внутрішні закономірності схарактеризовують зв'язки між компонентами 

виховного процесу (метою, змістом, методами, засобами та формами); типом 

діяльності викладача й студента; особистим ставленням майбутніх фахівців до 

процесу виховання та ефективністю його результатів. Серед внутрішніх 

закономірностей виховного процесу можна виділити такі: цілісність; зв'язок 

виховання з навчанням; орієнтація виховання на розвиток особистості, її 

сутнісний початок і культурне призначення; стимулювання активності 

особистості залученням до різноманітних форм діяльності; взаємозв’язок мети, 

змісту, методів, форм та засобів виховання. 

Заналізуємо ці закономірності відповідно до об’єкта нашого дослідження. 
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Цілісний педагогічний процес передбачає таку організацію життєдіяльності 

студентів, яка б відповідала їхнім життєвим потребам, збалансовано впливала на 

всі сфери особистості – свідомість, почуття і волю, адже цілісному педагогічному 

процесу притаманна внутрішня єдність складників його компонентів, їхня 

гармонійна взаємодія [162]. Сутність цілісності виховного процесу – в 

упорядкованості всіх його частин і функцій основному завданню: вихованню 

людини – розвитку індивідуальності й соціалізації особистості студента – 

майбутнього вчителя. 

З'ясовуючи таку закономірність як зв'язок виховання з навчанням треба 

зазначити, що навчання, як опанування знань і способів діяльності людини, якщо 

вони значущі для особистості, завжди розвиває її моральні, вольові та естетичні 

почуття, тобто є дієвим засобом виховання молоді. Освічена людина, яка володіє 

певними знаннями, уміннями й навичками – це інтелігентна особистість. У 

процесі професійної освіти, спрямованої на опанування певної спеціальності, 

завжди має місце виховний аспект, здійснюваний на підставі змісту навчального 

матеріалу, методики його подання, особливості педагогічної взаємодії викладача 

й студента. У такій формі виховання є елементом навчального процесу, який 

визначають як навчання, що виховує [152]. 

Виховання завжди орієнтовано на всебічний розвиток особистості, що 

виражається в єдності його цілей, завдань, змісту, форм і методів, у 

підпорядкуванні всього виховного процесу ідеї цілісного формування 

особистості, у якій гармонійно представлено високий розвиток свідомості, 

поведінки й почуттів. Це означає, що особистість не можна формувати «за 

частинами», приділяючи увагу лише формуванню свідомості, або акцентуючи на 

розвитку норм і правил поведінки, або формуючи емоції та почуття. Ця теза 

підтверджує принцип усебічного та гармонійного розвитку особистості 

(Ю. Бабанський) [311].  

Виховання – це стимулювання активності особистості студента в 

організації діяльності. Ідея щодо визначальної ролі активності самої особистості у 
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власному розвитку й потреба стимулювання цієї активності педагогом на сьогодні 

постульована в педагогіці як провідна.  

Як визначає К. Фоменко, такі психологічні феномени як самоаналіз, 

самовиховання, саморозвиток, катарсис, культурогенез, самопізнання, 

самооцінка, самовизначення та самоактуалізація – це інтегральні характеристики 

життєтворчої активності людини. Власне вони сприяють реалізації здібностей 

особистості, розвитку її творчості та є складниками сенсу людського життя [411]. 

Крім загальних закономірностей процесу виховання вважаємо за доцільне 

виокремити закономірності функціонування освітньо-виховної системи вищої 

освітньої установи, які зумовлюють специфічні закономірності формування 

іміджу майбутнього вчителя технології. 

Отже, функціонування освітньо-виховної системи зумовлене реалізацією 

на практиці інтеграційного підходу залежно від усіх категорій педагогів, 

вихователів, дотриманням цінних вимог виховання, закріплених у директивних 

документах (Концепція виховання у ВНЗ, статут ВНЗ, плани виховної роботи 

тощо):  стабільність функціонування освітньо-виховної системи забезпечує 

збереження соціально-ціннісних традицій певної освітньої установи і наступність 

у вихованні; ефективність функціонування освітньо-виховної системи залежить 

від здатності у вищому навчальному закладі створити цілісне культурно-виховне 

середовище завдяки інтеграції виховного потенціалу різних його сфер: соціальної, 

освітньої, інформаційної, культурної; функціонування освітньо-виховної системи 

зумовлене комплексною реалізацією основних її функцій, таких як аналітична, 

проективна, прогностична, діагностична, організаційна, регулятивна й 

корекційна; ефективність функціонування освітньо-виховної системи залежить 

від моделювання та проектування у вищій освітній установі різних системно-

структурних утворень і процесів (система виховання, система виховної роботи, 

система підвищення майстерності різних категорій тощо); організації доцільної 

життєдіяльності студентів; впровадження моделі виховного простору у вищому 

навчальному закладі й систематичного підвищення вимог; реалізації інноваційних 

підходів вихованні, генерації нових ідей для його вдосконалення, а також 
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своєчасного запобігання та оперативного подолання внутрішньосистемних криз, 

негативів, відхилень тощо; участь в цьому процесі керівників, їх соціального 

статусу та авторитету. 

Формувати імідж майбутніх учителів неможливо без урахування вікових 

особливостей сучасного студентства та закономірностей формування особистості 

в цьому віці. Заналізуємо особистість студента-майбутнього вчителя технологій 

як суб’єкта формування іміджу. Науковці, які досліджували психологічні 

особливості студентського віку [12; 133; 210; 211; 214], вважають, що специфіка 

навчальної діяльності студентства впливає на перетворення його системи 

ціннісних орієнтацій, що зумовлює психологічне трактування цього віку як 

центрального періоду становлення характеру та інтелекту. Порівняно з іншими 

віковими періодами в юнацькому віці спостерігають найвищі показники 

психічних процесів, йому притаманні «досягнення найвищих, «пікових» 

результатів, які базуються на всіх попередніх процесах біологічного, 

психологічного, соціального розвитку» [309]. 

Аналіз літератури з вікової психології та педагогіки вищої школи зумовлює 

твердження, що розвиток студентів на різних курсах має особливі риси. Вступ до 

ВНЗ посилює впевненість молоді, у неї розвиваються такі якості, яких бракувало 

в старших класах – цілеспрямованість, самостійність, ініціатива. До особливостей 

студентів молодших курсів П. Кравчук [219] зараховує формування почуття 

дорослості та власних поглядів; прагнення до самоствердження особистості, 

відповідно – до перевірки своїх якостей; прагнення пізнавати довкілля; загострене 

почуття справедливості та підвищена реакція самозахисту; зміна споглядальної 

позиції підлітка на позицію активної дії. Студентам, які тільки розпочали своє 

навчання у виші, притаманні немотивований ризик, невміння передбачити 

наслідки своїх дій, високий ступінь конформізму, загострене почуття власної 

гідності, максималізму, категоричності, недовіра до старших. У зв’язку зі зміною 

соціальної статусу першокурсник стикається із багатьма труднощами, серед яких 

головними, звичайно, називають: негативні переживання, пов’язані зі зміною 

шкільного колективу на студентський; невміння здійснювати психологічне 
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саморегулювання діяльності; відсутність навичок раціональної праці та 

самостійної роботи; неадекватність самооцінки; невміння враховувати свої 

психологічні властивості у процесі навчальної діяльності [136; 302; 309]. 

На думку психологів, життєві цінності молоді, головними з яких є 

самоповага, особиста думка, власні права та бажання, потреба стверджувати себе, 

відстоювати власні інтереси й домагатися ставлення до себе як до рівного – це те, 

що формує потреби молоді в самооцінці й самоаналізі [428]. Самооцінка 

формується під час зіставлення «ідеального Я» з реальним [111]. Але «ідеальне 

Я» ще не випробуване та може бути негаданим, а «реальне Я» ще всебічно не 

оцінене особою [277]. Як зазначає І. Буровіхіна, сучасна молодь фактично 

позбавлена засобів самопізнання, основним з яких є особистісна рефлексія. Наразі 

молоді люди втратили до неї інтерес і не бажають витрачати на неї свій час. Це 

спричиняє нездатність зрозуміти мотиви власної поведінки та заналізувати власні 

переживання, через що сенс життя часто залишається невизначеним та 

незрозумілим для студентів. Отже, планування власного життя може відбуватися 

стихійно й епізодично під впливом несуттєвих чинників. Змінилося й коло 

спілкування молоді: інтереси сучасних студентів часто поверхневі й короткочасні, 

неформальні об’єднання – стихійні, багато часу студенти проводять у соціальних 

мережах, спілкуючись із віртуальними знайомими. Усе це разом призводить до 

труднощів у налагодженні постійних контактів з однолітками й підтримці 

емоційно близьких стосунків [81]. Як підкреслює Д. Фельдштейн, частотними 

внутрішніми переживаннями сучасних підлітків стають почуття самотності, 

спустошеності, покинутості, непотрібності світу дорослих і світу взагалі [405]. 

Сучасній молоді притаманна ще одна особливість – відсутність захоплення 

читанням. Читання і як форма дозвілля, і як одна з найважливіших сфер 

пізнавальної та навчальної діяльностей втрачає значущість для молоді. Основним 

наслідком цього є зміни в системі цінностей студентів, що формується не під 

впливом мистецтва (і літератури як його виду зокрема) як інструменту 

саморозвитку та самовдосконалення, а під впливом інформації з інтернету та ЗМІ.  
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Починаючи з другого або третього курсу, коли здійснюється навчання зі 

спеціалізації, у студентів виникає інтерес до наукової діяльності, триває пошук 

більш раціональних шляхів та форм спеціальної підготовки. На старших курсах 

відбувається переоцінка багатьох цінностей життя та культури, 

«професіоналізуються» психічні процеси, чіткіший вияв індивідуальності 

студента, зростає рівень вимогливості особистості, підвищується питома вага 

самовиховання студента у формуванні якостей, потрібних йому як майбутньому 

фахівцю. Старшокурсникам притаманна готовність випробувати власні сили в 

самостійному вивченні складних теоретичних питань, дослідженні проблем, які їх 

цікавлять, звуження сфери інтересів, зниження неадекватності в реакціях на успіх 

та невдачу, стабілізація самооцінки, підвищення рівня адекватності поведінки, 

наявність почуття обов’язку, відповідальності. 

Дослідження вікових особливостей студентів різних курсів є підставою для 

твердження про те, що цілеспрямоване формування іміджу майбутніх учителів 

технологій має розпочинатися з першого курсу навчання у ВНЗ, але впродовж 

навчання в університеті особистість студента змінюється, і такі зміни мають бути 

враховані для планування педагогічної технології формування іміджу. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань формування іміджу 

зумовив позицію, що процес формування іміджу майбутніх учителів технологій 

ґрунтується на таких закономірностях:  

1. Імідж учителя технологій – це цілісне багатоаспектне явище зі складною 

структурою, урахування якої уможливлює формування цілісного іміджу у системі 

виховної роботи педагогічного університету.  

2. Цілісність іміджу – основна характеристика ефективності та дієвості 

іміджу. 

3. Формування іміджу майбутніх учителів технологій детерміноване 

зовнішніми (соціально-політичними, соціально-економічними умовами, 

професійними вимогами до вчителя технологій) і внутрішніми чинниками, 

пов’язаними з особистісними характеристиками носія іміджу (потребами, 

мотивами, здібностями, індивідуальними психічними властивостями особистості). 
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4. Ефективність формування іміджу залежить від мотивації студента – 

майбутнього вчителя технологій.  

5. Особливість роботи вчителя не передбачає залучення фахівців зі 

створення його іміджу, тому позитивний імідж майбутнього вчителя технологій 

може сформувати лише сам носій іміджу завдяки наполегливій роботі над собою. 

6. У формуванні імідж вчителя надзвичайно важливим є перше враження. 

7. Урахування вікових особливостей студентів та специфіки їхньої 

майбутньої професії визначає комплекс педагогічних засобів формування іміджу 

майбутніх учителів технологій. 

8. Формування іміджу неможливе без оволодіння прийомами самопізнання 

та рефлексії. 

9. Імідж майбутнього вчителя технологій формується у систему виховної 

роботи педагогічного університету. 

10. Імідж потребує постійної роботи з його створення та підтримки через 

змінюваність зовнішніх обставин та внутрішніх чинників. 

11. Оскільки вчитель взаємодіє з реципієнтами свого іміджу ввесь власний 

робочий час, а не періодично, як політики або телеведучі, його імідж має бути 

максимально природним та гармонійним, щоб педагог міг поводитися природно, 

не відчував штучності іміджу, а реципієнти, зокрема, не сприймали його як 

суперечливий. 

12. Імідж учителя технологій не повинен бути самоціллю, він покликаний 

бути допоміжним чинником упливу на учасників педагогічної взаємодії. 

13. У педагогічному процесі дуже часто виникають непередбачувані та 

нестандартні ситуації, реакція вчителя на які може мимоволі зруйнувати його 

імідж, що зумовлює потребу безперервного вчительського самомоніторінгу. 

Відповідно до методології нашого дослідження, враховуючи загальні 

закономірності виховного процесу та закономірності функціонування освітньо-

виховної системи ВНЗ, закономірностями процесу формування іміджу 

майбутнього вчителя технології вважаємо такі: 
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– цілеспрямованість на засадах національнокультурної, ринкової та 

особистісно-розвивальної парадигми розвитку вищої педагогічної освіти в 

Україні; 

– змістовність відповідно до потреб особистості майбутнього вчителя 

технологій у професійному становленні й розвитку та потреб суспільства в носіях 

іміджу педагога-майстра; 

– ступінь оволодіння змістом технологічної освіти та сформованість 

професійних компетентностей у майбутнього вчителя технологій; 

– етапність технології формування іміджу в студентів технологічного 

факультету ВНЗ; 

– взаємопов’язаність та взаємозумовленість цільового, змістового, 

технологічного та результативного компонентів цілісного процесу формування 

іміджу;  

– цілісність і синергетичність процесу формування іміджу майбутнього 

вчителя технологій; 

– самостійність у створенні імідж його носієм відповідно до основних 

методологічних підходів та зовнішніх характеристик. 

Особливістю педагогічної освіти є те, що вона все частіше розвивається в 

системі університетської освіти. На думку В. Кременя, велике значення має 

розвиток університетської освіти, що забезпечує майбутнє завдяки формуванню 

нового покоління фахівців або, формує високоякісний людський (освіта, здоров’я) 

та соціальний (культура, загальні цінності, сильне громадянське суспільство) 

капітал [223, с. 17]. 

Педагогічна енциклопедія визначає університети (від лат. universitas – 

сукупність, спільність) як вищі науково-навчальні заклади, які здійснюють 

підготовку фахівців із системи дисциплін, що є підвалинами наукового знання. З 

поняттям «університет» пов’язують уявлення про вищий навчальний заклад, який, 

маючи на меті вільне викладання і розвиток усіх галузей науки, незалежно від їх 

практичного застосування, надає слухачам значні можливості у виборі й напрямі 

своїх наукових знань [312, с. 751]. 
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У контексті досліджуваної проблеми актуальним є трактування сутності 

вищої освіти німецького філософа К. Ясперса, висловлене в науковому доробку 

«Ідея університету» (1949): «університет – це місце, де, завдяки умовам, 

створюваним державою і суспільством, культивується самосвідомість епохи. 

Люди приходять сюди з однією метою – з метою пошуку істини. Але оскільки 

істина відкривається в результаті систематичного пошуку, то й дослідження є 

найпершим завданням університету. Так як масштаб істини перевершує масштаби 

науки, то і науковець зобовʼязаний розглядати цей пошук у загальнолюдському 

масштабі, а не тільки як фахівець. Друге завдання університету пов’язане з 

навчанням, оскільки знання істини потрібно передавати, сприйняття істини 

передбачає інтелектуальну зрілість особистості. Тому й навчання, і дослідження 

спрямовані на щось більше, ніж просто трансляція готових фактів і умінь. Їхня 

мета – формування людини загалом... Задача університету троїста – дослідження, 

передача знань (освіта) і культура...» [439, с. 86–87]. 

Педагогічний університет як особлива педагогічна система здійснює 

підготовку педагогічних кадрів та забезпечує глибоку теоретичну підготовку 

випускників до майбутньої науково-практичної та педагогічної діяльності, 

забезпечуючи синтез навчальної та науково-дослідної роботи. Університет є 

центром наукової думки, готуючи високопрофесійних фахівців широкого 

профілю й озброюючи їх психолого-педагогічними вміннями та навичками. 

Студенти університету отримують глибоку науково-теоретичну підготовку, 

опановують техніку сучасного експерименту, основи фундаментальних наук, 

педагогічні прийоми.  

Виховна діяльність у сучасному університеті є складником цілісного 

навчально-виховного й наукового процесу, що організаційно-методично його 

забезпечують ректор, проректор із науково-педагогічної роботи, заступники 

деканів факультетів з виховної роботи, завідувачі кафедр гуманітарного напряму, 

голова первинної профспілкової організації студентів та аспірантів, голова 

студентського молодіжного клубу, голова студентського самоврядування, голова 

спортивного клубу [52]. 
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Усі напрями виховної діяльності зреалізовані завдяки конкретним 

оптимальним формам і методам освітнього потенціалу (навчально-виховним 

програмам і планам; аудиторній роботі; позааудиторній роботі; створенню умов 

для повноцінної студентської життєдіяльності й творчості) та скоординованій 

діяльності й співпраці з навчальними, освітньо-культурними закладами, 

громадськими організаціями та органами влади. 

Контроль за виконанням планів виховної роботи студентів університету 

здійснює керівництво університету, зокрема проректор з науково-педагогічної 

роботи, який затверджує відповідні плани у робочому порядку на підставі 

обговорення питань щодо виконання зазначеного плану наприкінці кожного 

семестру на засіданнях кафедр і рад факультетів. 

Окрім підбиття підсумків виховної роботи на вчених радах, значущим для 

активізації діяльності студентів є оприлюднене й відкрите підтвердження 

підсумків їхньої участі в названих вище заходах та відзначення переможців. Це 

здійснюють спеціально створені відповідні комісії, у складі яких представники 

факультетів й органів студентського самоврядування, і саме вони визначають 

переможців і надають ректору подання про їхнє відзначення. 

Неабияке значення має залучення студентської молоді до активного 

суспільного життя, виконання громадських доручень, особиста ініціатива й участь 

у підготовці та проведенні культурно-масових i суспільно-політичних заходів. 

Реалізацію зазначеного й основного завдання та принципів виховної роботи 

в університеті здійснюють за такими пріоритетними напрямами виховання: 

Національне виховання – це історично зумовлена й створена власне народом 

система ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм 

соціальної практики, спрямованої на організацію життєдіяльності молоді, її 

виховання у дусі природно-історичного розвитку матеріальної і духовної 

культури нації. Підґрунтям виховної системи є ідеї національного світогляду, 

філософії, ідеології. Національна система виховання ґрунтується на засадах 

родинного виховання, етнопедагогіки, наукової педагогічної думки, що містять 

надбання національної виховної мудрості. Вона охоплює ідейне багатство народу, 
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його морально-естетичні цінності, трансформовані засобами народної педагогіки, 

народознавства, у принципах, формах і методах організації виховного впливу на 

молодь (теоретичний аспект), а також постійну й систематичну виховну 

діяльність сім’ї, державних і громадських навчально-виховних закладів, осередків 

(практичний аспект) [77]. 

Мета патріотичного виховання – формувати в студентів шанобливе 

ставлення й любов до Батьківщини, відданість, готовність захищати, збагачувати 

особистою працею, максимально сприяти вивченню й досконалому володінню 

державною мовою. Принципово важливим є вивчення історії, традицій, звичаїв, 

культури України, кращих досягнень у галузях освіти, науки, техніки, мистецтва 

як минулого, так i сучасності. Патріотичне виховання здійснюють з урахуванням 

особливостей навчальних дисциплін на лекціях, семінарах, практичних заняттях 

та в позанавчальний час. Патріотизм – це синтез знань, почуттів i дій [77].  

Патріотичне виховання не протиставляють, а органічно доповнюють 

національним та інтернаціональним вихованням. Під час патріотичного 

виховання культивують кращі риси української ментальності – любов до України, 

індивідуальну свободу, працелюбність, зв’язок із природою, щирість i доброту, 

гостинність, шанобливе ставлення до рідних тощо [77].   

Патріотичне та інтернаціональне виховання є складниками одного 

процесу, останнє забезпечує залучення студентської молоді до політичних, 

економічних, культурологічних, соціальних та інших цінностей, створених 

народами світу, формування поваги до міжнародного суспільного досвіду, бажань 

i вмінь його переймати, допомагати представникам інших етносів, суспільств та 

держав у розв’язанні наявних питань i проблем [300]. 

Значущим для формування у молоді інтернаціональних почуттів є вивчення 

іноземних мов, упровадження до навчального процесу європейських технологій 

навчання й критеріїв оцінювання знань, стажування за кордоном й участь у 

міжнародних конференціях, співпраця університету з провідними вишами 

України й зарубіжжя, виступи перед студентською аудиторією викладачів 

університету, які мають зарубіжний досвід роботи, лекції іноземних фахівців, 
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проведення тематичних «круглих столів», відвідування виставок, на яких 

репрезентовані новітні досягнення іноземних науковців, фахівців, фірм, 

підприємств у галузях освіти, науки, техніки та технологій [300]. 

Отже, інтернаціональне виховання повинно доповнювати патріотичне 

виховання, допомагати глибше усвідомити статус Української держави у світі, 

чіткіше визначити способи її інтеграції до європейського й світового 

співтовариства. 

Духовне й моральне виховання – це спрямований, планомірний вплив на 

морально-емоційний розвиток студентської молоді завдяки організації умов, у 

яких відбувається формування її духовної та емоційної сфер, її світоусвідомлення 

й поведінки, скорегованої відповідно до суспільних норм та морально-етичних 

цінностей: загальнолюдських цінностей – набутих попереднім поколінням 

морально-духовних надбань, що є підґрунтям поведінки й життєдіяльності 

певного індивіда й спільноти загалом; національних цінностей – історично 

зумовлених і створених народом поглядів, ідеалів, традицій, звичаїв, обрядів, 

підвалинами яких є загальнолюдські цінності, але відмінні вони національними 

виявами і водночас є основою соціальної діяльності людей певної етнічної групи; 

громадянських цінностей – тих, що мають вияв у почутті власної гідності, 

внутрішньої свободи, дисциплінованості, повазі до інших, у гармонійному 

поєднанні патріотичних, національних та міжнаціональних почуттів; родинних 

цінностей, які є провідними в сімейних стосунках і мають вияв у шанобливому 

ставленні до членів родини, до старших, згадках про предків, всебічне піклуванні 

про сім’ю [128]. 

Таке виховання забезпечує засвоєння студентами моральної культури 

спільноти, норм поведінки, сприйняття їх як правил, що регулюють власну 

життєдіяльність. Моральне виховання зумовлює синтез етичних знань, моральних 

почуттів і переконань, потреб у високоморальних вчинках. Ступінь 

сформованості основних моральних рис індивіда: честь, совість, гідність, доброта, 

відповідальність, сором, принциповість є важливим показником його рівня 

моральності. У моральному вихованні синтезовані принципи й норми 
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загальнолюдської моралі й національної моральної цінності. Воно пов’язане з 

правовим вихованням і разом з останнім забезпечує формування культури 

людської поведінки [128]. 

Студент є носієм певної моралі й виховання відбувається як під час 

навчально-виховного процесу, так i в середовищі, у якому він перебуває. Тому 

важливу роль відіграють соціогуманітарні дисципліни, зокрема етика, бесіди на 

моральну тематику, спілкування з видатними особистостями, читання художньої 

літератури, неухильне дотримання правил внутрішнього розпорядку університету. 

Значний потенціал морального впливу на студентів має первинна профспілкова 

організація студентів та аспірантів й органи студентського самоврядування [128]. 

Виховання студента як громадянина передбачає становлення патріота: 

людини з активною громадянською позицією, орієнтованої на демократичні 

цінності й свободи, здатної до захисту права та виконання своїх громадських 

обов’язків, закріплених у Конституції України. 

Виховання студента як висококваліфікованого спеціаліста зорієнтовано на 

розвиток глибокої зацікавленості, любові до обраної професії, професійної 

самосвідомості, ерудиції та компетенції; усвідомлення професійного інтересу й 

відповідальності; здатності формулювати творчі завдання та ефективно їх 

розв’язувати в обраній галузі професійної діяльності; готовності приймати 

нестандартні рішення. Важливу роль у цьому процесі відіграє особистість 

викладача, насамперед дисциплін фахового спрямування. 

Виховання студента як високоморальної особистості має на меті розвиток 

високого рівня моральних чеснот (чесності, обов’язку, відповідальності, 

доброзичливості тощо); моральної культури, зокрема й усвідомлення 

високоморальних національних і загальнолюдських цінностей; гуманістичних 

поглядів, переконань і світогляду [345]. 

Виховання студента як інтелігентної особистості спрямоване на розвиток 

високої культури спілкування та поведінки; високого рівня ерудиції; системності 

й критичного мислення; естетичної, художньої культури; прогресивних поглядів і 

переконань; толерантності й поважного ставлення до людей іншої національності 
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та інших поглядів і переконань; кращих рис і традицій української інтелігенції 

[345]. 

Виховання студента як творчої особистості передбачає розвиток 

методологічної, дослідницької культури; творчо-пошукових умінь та здібностей; 

здатності як до індивідуальної, так і до колективної творчості в обраній галузі 

професійної діяльності; здібностей до креативного, системного застосування 

знань у розв’язанні професійних теоретичних і практичних завдань [348]. 

Виховання студента як конкурентоспроможної особистості спрямоване на 

розвиток працьовитості; креативності; постійного професійного саморозвитку; 

комунікативних і лідерських якостей; етично-правової відповідальності; уміння 

виконувати роботу на високому професійному рівні; прагнення постійно 

підвищувати свій рівень інформаційної культури[325]. 

Інтеграція цих якостей уможливлює виховання студента як культурної 

людини, тому велика відповідальність покладена на кафедри гуманітарних 

дисциплін [325]. 

Правове виховання – це формування соціально зрілої, відповідальної 

поведінки студентської молоді на підставі знань, норм i принципів чинного 

законодавства України, поваги до прав i свобод інших людей, шанобливого 

ставлення до державних символів. Правова культура особистості невід’ємна від 

активної протидії особам, організаціям й установам, що порушують закони, 

зазіхають на територіальну цілісність i незалежність України, завдають збитків 

державі та її громадянам [348]. 

Важливим складником цього напряму виховання є правова освіта, яку 

забезпечує викладання правових дисциплін, пропаганда чинного законодавства 

викладачами університету, організація зустрічей студентів і співробітників 

університету з працівниками правоохоронних органів, проведенням «круглих 

столів», вечорів запитань i відповідей, виставок тематичної літератури. 

Важливим засобом правового виховання в університеті є створення 

атмосфери вимогливості щодо сумлінного виконання студентами своїх 

функціональних обов’язків, дотримання положень i правил внутрішнього 
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розпорядку університету, наказів та розпоряджень керівництва університету 

[133]. 

Естетичне виховання  передбачає розвиток естетичних почуттів, смаків, 

поглядів, формування естетичного ставлення до дійсності, творчої активності 

студентської молоді [269]. Його здійснюють завдяки лекційним курсам, що 

містять естетичні знання, а також у процесі роботи гуртків і студій, участь 

студентів у художній самодіяльності, відвідування музеїв, театрів, виставок, 

проведення зустрічей в літературно-музичних, театральних вітальнях, зустрічі з 

діячами літератури та мистецтва, організація чемпіонатів КВК, різноманітних 

інтелектуальних ігор, організацію щорічного фестивалю творчості студентів 

«Студентська весна», дебюту першокурсників «Алло, ми шукаємо таланти!». 

Метою трудового виховання є формування любові до праці, потреби в 

набутті знань i вмінь професійно здійснювати діяльність, завдяки їй 

зреалізовувати власні нахили й здібності, виконувати свої обов’язки професійно, 

відповідально, якісно. Трудове виховання ефективно впливає на становлення й 

розвиток волі, здатності цілеспрямовано долати труднощі, що трапляються на 

життєвому шляху людини, сприяє усвідомленню цінності праці та її значення в 

з'ясуванні значення індивіда у суспільстві й розвитку суспільних стосунків.  

Значення праці для людини, суспільства, як фактора виховання людини 

розглядалося багатьма філософами, педагогами: Г. Сковорода: «Щастя полягає 

тільки в спорідненій праці на користь суспільству» [361, с 418], А.Макаренко: 

«тільки наполегливою працею людина задовольняє себе матеріальними благами» 

[254, с 45], К.Ушинський: «саме виховання, якщо воно бажає щастя людині, 

повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці життя» [400, с 113], 

К.Ушинський: «Праця, як ми розуміємо, є така вільна і погоджена з 

християнською моральністю діяльність людини, на яку вона наважується з 

безумовної необхідності її для досягнення тієї чи іншої істотно людської мети в 

житті» [399, с 107]), К.Ушинський: «Якби люди винайшли тот філософський 

камінь, то біда була б ще не велика: золото перестало б бути монетою. А якби 

вони знайшли казковий мішок, з якого вискакує все. Чого душа забажає. Або 



 

 140 

винайшли машину, яка цілком замінює всяку працю людини…, то сам розвик 

людства зупинився б: розпуста і дикість заволоділи б суспільством, саме 

суспільство розпалося б…: із знищенням необхідності особистої праці історія 

повинна припинитися» [401, с 106], В. Сухомлинський: «Виховна місія школи – 

ми вбачаємо в тому, щоб праця увійшла в духовне життя особистості, в життя 

колективу, щоб захоплення працею уже в роки отроцтва й ранньої юності стало 

однією з найважливіших якостей людини» [383, с 166], В. Сухомлинський 

сформулював принципи трудового виховання: «Єдність трудового виховання і 

загального розвитку – морального, інтелектуального, естетичного, фізичного; 

розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці; висока моральність 

праці, її суспільно корисна спрямованість; раннє залучення до продуктивної 

праці; різноманітність видів праці; постійність, безперервність праці; наявність 

рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці; творчий характер праці, 

поєднання зусиль розуму і рук; наступність змісту трудової діяльності, умінь і 

навичок; загальний характер продуктивної праці; посильність трудової діяльності; 

єдність праці і багатогранного життя» [384, с 166]) [231, с 262-265].  

Трудове виховання вчить правильно організовувати трудовий процес, 

творчо, ініціативно та зацікавлено ставитися до власне праці, її результатів, до 

людей, які люблять i вміють працювати [320]. Трудове виховання здійснюють 

передусім завдяки залученню студентів до конкретних видів діяльності. Основний 

вид праці студентів – навчання. Належно організований навчальний процес 

спонукає студентів до цілеспрямованого набуття знань i досвіду, сумлінного 

виконання своїх обов’язків, оволодіння обраною професією. Формування поваги 

та любові до праці й потреби в ній відбувається також завдяки залученню 

студентів до інших видів діяльності, зокрема громадсько-політичної, науково-

дослідної, художньої самодіяльності, спортивних змагань, суспільно корисної 

праці [320]. 

Значущими в трудовому вихованні є ректорат, деканат, кафедри, первинна 

профспілкова організація студентів та аспірантів, органи студентського 

самоврядування, наукове студентське товариство.  
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Професійне виховання взаємозв’язане з трудовим вихованням і є його 

логічним продовженням. Сутністю професійного виховання є становлення 

студента як фахівця. Розв’язанню цього завдання підпорядкована діяльність усіх 

структурних підрозділів університету, насамперед, – ректорату, деканатів, кафедр 

та кураторів академічних груп i кожного викладача [293]. 

Навчальний процес в університеті є основною ланкою професійного 

становлення студента. Принципово важливо поєднувати теорію та практику, з 

найбільшою ефективністю транслювати студентам потрібний обсяг знань i вмінь, 

навчати їх регулярно працювати над собою, доцільно застосовувати набуті знання 

в ринковій економіці. Лекції, практичні заняття, зустрічі з фахівцями, самостійна 

робота в бібліотеках, науково-дослідна робота, підготовка курсових, дипломних 

та магістерських робіт – це одні із форм роботи з професійного становлення 

майбутніх фахівців. Важливою в цьому процесі є особистість викладача, 

передусім дисциплін фахового спрямування. Одним із складників професійного 

становлення є оволодіння знаннями та навичками роботи з людьми, психологічна 

готовність працювати в ринкових умовах та бути відповідальним за результати 

власної роботи. Результатом професійного виховання є любов i повага до обраної 

професії, фахові знання i вміння, творчий підхід індивіда до розв’язання проблем, 

готовність приймати нестандартні рішення, особиста відповідальність за справу, 

відкритість для нових досягнень науки, техніки й практики [325]. 

Організовують та проводять заходи із цією метою первинна профспілкова 

організація студентів та аспірантів, студентське самоврядування, наукове 

студентське товариство. 

Виховання культури поведінки та спілкування спрямоване на набуття 

парадигми усталених морально-естетичних і соціально значущих якостей 

особистості, що мають вияв у повсякденному житті та умінні співіснувати з 

іншими людьми. 

Виховання культури поведінки ставить за мету засвоєння моральних вимог 

суспільства, закріплених у нормах, принципах та ідеалах, та їх інтеграцію в 

особистий досвід.  
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Виховання культури спілкування, зокрема, передбачає формування таких 

якостей: гуманності й толерантності; уміння передбачати морально-психологічні 

наслідки власної поведінки; здатності до компромісів [135]. 

Виховання культури навчальної та науково-дослідної діяльності – це 

цілісна, багаторівнева, відкрита особистісно- й ціннісно-орієнтована система 

творчої самореалізації, саморозвитку, самовиховання, заснована на інтеграції 

логічних, інтуїтивних, евристичних, рефлексивних, емпатійних компонентів [325]. 

До найбільш ефективних педагогічних технологій, що забезпечують 

саморозвиток і самовиховання студентів, належать: технологія проблемно-

пошукового навчання; особистісно-орієнтовані технології організації навчально-

виховної діяльності студентів; тренінги творчого саморозвитку, особистісного 

зростання, релаксації, аутотренінгу; ігри-дослідження; суб’єктно-орієнтовані 

дослідні практикуми; інформаційні технології. 

Екологічне виховання спрямоване на формування екологічної культури 

особистості, що регулює взаємини людини та природи й орієнтує студента на 

збереження та відновлення природи як середовища існування всього живого. 

Здійснюють екологічне виховання під час лекційних курсів екологічної 

спрямованості та завдяки виокремленню екологічного компонента в багатьох 

навчальних дисциплінах, а також завдяки роботі студентського наукового 

товариства, екологічних гуртків, організації екскурсій до краєзнавчих музеїв, на 

підприємства, туристичним походам, проведенню тижня Землі, 

природоохоронним акціям та заходам [135]. 

Фізичне виховання – утвердження здорового способу життя як невід’ємного 

компонента загальної культури особистості, протидія чинникам, що негативно 

впливають на здоров’я членів вузівського колективу, набуття вмінь самостійного 

використання методів і форм фізичної культури в трудовій діяльності та 

відпочинку. Фізичне виховання зреалізоване на заняттях з фізичної культури, 

завдяки діяльності колективів фізкультури на факультетах, спортивного клубу, 

роботі спеціальних медичних груп і груп лікувальної фізкультури, 

функціонуванню спортивних секцій, клубів, проведенню спортивних змагань, 
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спартакіад, турнірів, зустрічей, туристичних походів, молодіжних акцій проти 

куріння, алкоголізму, наркоманії тощо [135]. 

Організовує та здійснює роботу в цьому напрямку кафедра фізичної 

культури, долучаючи викладачів факультету фізичного виховання, 

профспілкового комітету студентів та аспірантів, органів студентського 

самоврядування. 

Організація виховної роботи в університеті зумовлює охоплення виховним 

упливом усіх студентів упродовж навчального року, здійснення виховного 

процесу як у навчальний, так i в позанавчальний час. Виховання студентів 

забезпечує діяльність усіх структурних підрозділів університету: від студентської 

академічної групи до ректорату [180]. 

Суб’єкти, що організовують забезпечення реалізації концепції виховання 

студентів університету – ректорат університету; вчена рада університету; 

деканати й кафедри; студентська рада університету; первинна профспілкова 

організація студентів та аспірантів; студентський молодіжний клуб; студентський 

спортивний клуб; гуртки за інтересами; бібліотека; загальноуніверситетська 

газета. Вони укладають план на навчальний рік, підбиваючи її підсумки 

наприкінці поточного року з відповідними висновками, зауваженнями та 

пропозиціями щодо подальшого удосконалення системи виховної роботи в 

університеті на наступний період [325]. 

Для визначення потреб та інтересів студентів, їхніх ціннісних орієнтацій, 

особливості сприйняття ними процесів суспільного життя в університеті 

проводять соціологічні опитування студентів. 

Контроль за плануванням, реалізацією та координацією виховних заходів в 

університеті покладено на проректора із науково-педагогічної роботи. 

Важливу роль у вихованій роботі відіграє викладач університету. Ставлення 

професорсько-викладацького складу вишу до виконання своїх функціональних 

обов’язків, до оточення, високий рівень професіоналізму, ерудиція, 

самодисципліна та прагнення до самовдосконалення сприяють розвитку таких 

самих якостей і у студентської молоді. Інтелігентність, комунікабельність, 
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тактовність створюють сприятливу атмосферу спілкування для викладачів і 

студентів, коли останні стають рівноправними суб’єктами процесу освіти й 

виховання, саморозвитку, соціокультурного визначення [325]. 

Лише високопрофесійно та ідейно підготовлений, морально вихований 

викладач може усвідомити значущість завдань виховання майбутнього 

спеціаліста, виявити себе як справжній педагог вищої школи. 

Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів як чинник 

удосконалення виховного процесу є особливою для самостійної громадської 

діяльності студентів і аспірантів у реалізації функцій управління життям 

студентського колективу згідно з цілями та завданнями, які постають перед ними. 

Вона є компонентом загальної системи управління виховним процесом в 

університеті й передбачає максимальне врахування інтересів і потреб студентів на 

підставі вивчення громадської думки й конкретних ініціатив [325]. 

Завданням профспілкової організації є: формування у студентів 

відповідального й творчого ставлення до навчання, громадської діяльності та 

суспільно корисної праці; сприяння оволодінню кожним студентом навичками 

продуктивної самостійної роботи й наукової організації праці, всебічному 

розвитку особистості завдяки долученню до різних видів діяльності; забезпечення 

принциповості, об’єктивності й компетентності в реалізації прав студентів; 

формування у членів колективу на підставі самостійності навичок прийняття 

рішень з питань студентського життя, активної життєвої позиції, навичок 

управління державними й громадськими справами; виховання у студентів 

відчуття господаря у своєму навчальному закладі, поважного ставлення до закону, 

норм моралі та правил спільного проживання; створення умов нетерпимості до 

правопорушників, пияцтва та інших антисуспільних виявів; надання допомоги 

адміністрації, професорсько-викладацькому складу в організації та вдосконаленні 

навчально-виховного процесу; пошук і організація ефективних форм самостійної 

роботи студентів; активізація діяльності громадських організацій у виші, надання 

допомоги в реалізації їх статутних цілей і завдань; організація вільного часу 

студентів, сприяння всебічному розвитку особистості кожного члена 
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студентського колективу; організація системи вивчення громадської думки 

студентів з найважливіших питань життя ВНЗ та створення умов, за яких 

відбувається забезпечення участі кожного зацікавленого студента в обговоренні 

проблем, прийнятті й виконанні рішень; збереження бібліотечного, аудиторного, 

житлового фонду, фонду гуртожитків, спортивних споруд та інвентарю тощо; 

налагодження й підтримка контактів з молодіжними організаціями різних вишів 

України та інших країн [325].  

Демократизація освіти, упровадження європейських цінностей і стандартів 

освіти неможливе без активного залучення студентів до управління освітнім 

процесом завдяки розвитку студентського самоврядування.  

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» студентське 

самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів, крім курсантів-

військовослужбовців) відповідного вищого навчального закладу. Усі студенти, які 

навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть 

обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 

студентського самоврядування. Студентське самоврядування забезпечує захист 

прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні вищим навчальним 

закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і 

через органи студентського самоврядування, які обирають способом прямого 

таємного голосування студентів (курсантів) [148]. 

Органи студентського самоврядування беруть участь в управлінні вищим 

навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом вищого 

навчального закладу; беруть участь в обговоренні та вирішенні питань 

удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 

стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; проводять 

організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; беруть 

участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; захищають 

права та інтереси студентів (курсантів), що навчаються у вищому навчальному 

закладі; делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; приймають акти, які регламентують їх організацію та діяльність; беруть 
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участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання 

студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; розпоряджаються 

коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках 

органів студентського самоврядування; вносять пропозиції щодо змісту 

навчальних планів і програм; вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази 

вищого навчального закладу, зокрема й з питань, що стосуються побуту та 

відпочинку студентів; мають право оголошувати акції протесту; виконують інші 

функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське 

самоврядування вищого навчального закладу. Основними завданнями органів 

студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів 

студентів, зокрема тих, що стосуються організації навчального процесу; 

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній, 

науковій та творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов 

для проживання та відпочинку студентів; сприяння діяльності студентських 

гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; організація співробітництва зі 

студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями; 

сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні питань 

міжнародного обміну студентами [148].  

Студентські громадські організації разом з адміністрацією університету 

намагаються максимально враховувати інтереси та зреалізувати ініціативу 

студентів. Вони перебирають на себе деякі важливі функції у виховній роботі, 

зокрема організації дозвілля як однієї з ефективних форм виховного процесу, яка 

охоплює велику кількість студентів разом із професорсько-викладацьким 

складом, враховуючи різноманіття інтересів: інтелектуальні ігри, спортивні 

заходи, фестивалі художньої самодіяльності тощо [325]. 

На сьогодні завданням куратора академічної групи є поліпшити організацію 

виховного процесу в університеті. По-перше, куратор – це особа, призначена 

реалізувати мету виховання. По-друге, роль, яку відіграє куратор у цілісному 

навчально-виховному процесі, є значущою для діяльності педагогічного 
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університету, якому притаманні функції не лише становлення спеціаліста за 

обраним фахом, а й виховання особистості загалом. 

Важливою також є кураторська робота, якщо вона відбувається в тому ж 

напрямі, що й студентське самоврядування, доповнювала б його, утворюючи 

єдину демократичну виховну систему. Особливо потрібна допомога куратора для 

взаємодії студентів із численними університетськими структурами й службами, 

які здійснюють навчальну й позанавчальну діяльність, в організації спеціальних 

заходів, особливо загальноуніверситетських [132]. 

Для поліпшення стану організаційно-виховної роботи у вищому 

педагогічному навчальному закладі треба залучати таких людей, які 

відповідально вболіватимуть за загальну справу – виховання громадян, 

кваліфікованих спеціалістів, членів родини. Такими особами мають стати 

куратори академічних груп на чолі з проректором з науково-педагогічної роботи. 

Тобто куратор академічної групи – це вихователь, організатор, науковець, 

координатор [132]. Діяльність куратора як вихователя зреалізована на підставі 

основних принципів національного виховання, які передбачають укладання 

перспективних планів і завдань виховання студентів з урахуванням особливостей 

певного ВНЗ; забезпечення громадянської спрямованості всіх виховних заходів; 

здійснення позааудиторної діяльності, яка сприятиме всебічному розвитку 

творчих здібностей студентів; залучення органів студентського самоврядування, 

підтримка ініціативи та творчості; формування гуманних стосунків між 

викладачами й студентами; наповнення життя студентів високою мораллю, 

романтикою; турботу про здоров'я студентів; передавання першокурсникам 

досвіду проведення традиційних свят ВНЗ [132]. 

Діяльність куратора як науковця спрямована на виявлення потреб, інтересів 

студентів, визначення їх професійної спрямованості; проведення наукових 

досліджень, пов'язаних з підвищенням ефективності виховання студентів; 

демонстрацію методів та прийомів наукового дослідження; здійснення аналізу 

рівня вихованості студентів; роботу над методичними посібниками, науковими 

статтями, доповідями; рецензування будь-яких наукових робіт; керівництво 
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науковими гуртками, семінарами, секціями; участь у створенні нормативних 

документів, проектів, постанов, положень; узагальнення та вивчення досвіду 

колег [132]. 

Функції діяльності куратора як організатора полягають у сприянні 

адаптації першокурсників; обранні органів самоврядування та активу академічної 

групи; навчання активу групи щодо самоорганізації та самоврядування; 

організації виконання студентами громадських доручень; заохоченні та покаранні 

студентів; участь студентів у позааудиторних заходах (конкурсах, олімпіадах, 

брейн-рингах, походах, змаганнях тощо); організації виховних заходів у 

академічній групі [132]. 

Функції діяльності куратора як координатора спрямовані на укладання 

програми саморозвитку академічної групи, індивідуального паспорту кожного 

студента; проведення педагогічних заходів (практикумів, консиліумів) щодо 

поліпшення навчання й виховання студентів; участь у засіданнях, семінарах з 

педпрактики для обговорення питань навчально-виховного процесу; координацію 

й залучення студентів до науково-практичної діяльності за обраним фахом [132]. 

Основним завданням куратора є згуртування студентського колективу та 

підвищення ролі суспільної думки, як засобу виховного впливу, розвиток 

суспільної активності студентів, залучення їх до діяльності з вирішення реальних 

завдань академічної групи, факультету, університету [132]. 

Куратор має право рекомендувати призначення старости та його 

заступника, організовувати вибори профгрупорга та відповідальних за різні 

напрями роботи; відвідувати заняття академічної групи з усіх дисциплін; 

порушувати питання про призначення матеріальної допомоги малозабезпеченим 

студентам, заохочення студентів за високі показники в навчальній і суспільній 

роботі, участь в олімпіадах тощо; пропонувати зміни в розкладі занять та 

організації навчального процесу; брати участь у засіданнях стипендіальної 

комісії, вносити пропозиції щодо призначення стипендії студентам; у разі потреби 

надавати пропозиції декану щодо покарання студентів; вносити пропозиції щодо 

організації зустрічей з випусковими кафедрами, керівництвом факультету, 
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ректоратом, відповідальними робітниками адміністрації міста, органів внутрішніх 

справ, медичних установ тощо [132]. 

Куратор зобов'язаний: скласти план роботи на навчальний рік; скласти 

паспорт групи; орієнтуватися в матеріальному становищі, житлово-побутових 

умовах студентів; регулярно проводити кураторські години із залученням до їх 

підготовки активу групи; бути присутнім на заходах, у яких беруть участь 

студенти підшефної групи (спортивних, культурно-масових); цікавитися умовами 

проживання студентів у гуртожитках, відвідувати гуртожитки та проводити 

бесіди з усіх питань; особливу увагу приділяти студентами-сиротами, студентами 

із багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей; своєчасно інформувати 

керівництво факультету про випадки порушення навчально-виховного процесу, 

навчальної та трудової дисципліни [132]. 

Під час заліково-екзаменаційних сесій куратор повинен слідкувати за 

успішністю та дисципліною студентів, за потреби своєчасно інформувати батьків 

студентів про випадки академічної заборгованості; відстежувати своєчасне й 

ефективне виконання студентами вимог модульно-рейтингової системи 

оцінювання навчальних досягнень; надавати моральну підтримку та допомогу 

студентам, якщо трапляються випадки порушень в організації прийманні заліків 

та екзаменів, довести цей факт до відома керівництва факультету; студенти, які 

одержали оцінку «незадовільно» на сесії, повинні мати можливість зустрічатися з 

куратором, отримувати від нього пораду з питань усунення академічного боргу 

[132]. 

Кураторські години будуть більш ефективними, якщо на них 

запрошувати висококваліфікованих спеціалістів, видатних діячів науки й 

культури, провідних фахівців різного профілю. Такі години можна 

використовувати також для зустрічей студентів з деканом чи з представниками 

ректорату [325]. 

Науковому розв’язанню проблеми вдосконалення професійної підготовки 

вчителя сприяло дослідження тенденцій розвитку вищої педагогічної освіти, 

реформування, оновлення змісту освіти в Україні та за кордоном (В. Андрущенко, 
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О. Абдулліна, І. Зязюн, М. Євтух, Н. Кузьміна, В. Кремень, Н. Ничкало, 

Л. Пуховська), тенденцій розвитку системи університетської освіти (А. Алексюк, 

В. Сагарда, О. Глузман, Л. Коваль), організації навчального процесу у вищих 

педагогічних навчальних закладах (О. Антонова, А. Вербицький, С. Вітвицька, 

С. Гончаренко, О. Дубасенюк, М. Євтух, В. Козаков, Н. Сидорчук, О. Спірін, 

М. Шкіль, Н. Якса), концепції педагогічної майстерності (Є. Барбіна, І. Зязюн, 

І. Кривонос, В. Сластьонін ), теорії педагогічної взаємодії (І. Бех, О. Бодальов, 

А. Бойко, А. Добрович, В. Казанська, В. Кан-Калик, О. Леонтьєв).  

Науково-методологічну основу професійної підготовки вчителів у 

педагогічних університетах становлять теоретичні положення про сутність, 

функції, структуру та складники системи організації педагогічної діяльності 

вчителя (Є. Барбіна, І. Зязюн, Н. Кузьміна, А. Маркова, В. Сластьонін, 

В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та ін.), формування його професійно 

значущих якостей у вітчизняному (Г. Васянович, В. Гриньова, Н. Кічук, 

З. Курлянд, В. Радул, О. Цокур та ін.) та зарубіжному досвіді (Д. Аусюбел, 

Д. Дьюї, К. Роджерс, Д. Фрейберг, Д. Шваб та ін.), оптимізації навчально-

методичного супроводу професійного розвитку фахівця (І. Богданова, Е. Карпова, 

В. Козаков, О. Кучерявий , О. Пєхота, Л. Романишина та ін.). 

Теоретико-методичні засади професійної підготовки вчителя трудового 

навчання студійовані в дослідженнях В. Андріяшина, І. Ареф’єва, В. Бакатанової, 

А. Вербицького, В. Гусєва, Й. Гушулея , М. Євтуха, І. Зязюна, О. Коберника, 

П. Лузана, І. Прокопенка, В. Сидоренка, В. Стешенка, Д. Тхоржевського та ін. 

Проте у вітчизняній педагогічній літературі майже відсутні системні дослідження 

теорії і практики формування в майбутніх учителів технологій імідж, де було б 

визначено фундаментальні підходи до побудови змісту цієї підготовки, розробки 

педагогічних технологій, організаційно-педагогічних форм і методів навчання й 

виховання. 

З метою визначення методологічного підґрунтя проблеми фахової 

підготовки майбутніх учителів технологій, ролі й місця в цьому процесі системи 

формування їхнього іміджу було здійснено аналіз науково-педагогічної 
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літератури, що вможливило виділення таких напрямів удосконалення професійної 

підготовки вчителя технологій, які постулювали останніми роками в Україні в 

межах докторських досліджень: 

 акцентування на особистісно орієнтованих педагогічних технологіях, 

спрямованість на професійне та особистісне становлення майбутнього вчителя: 

підготовка майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької 

діяльності (Є. Кулик), формування педагогічної культури майбутнього вчителя 

(В. Гриньова), творчої особистості майбутнього педагога (Н. Кичук), педагогічної 

свідомості студентів (О. Цокур), професійної стійкості педагога (З. Курлянд), 

самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів (М. Князян); 

 підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищих 

педагогічних навчальних закладах: підвищення якості підготовки вчителя до 

професійної діяльності (Е. Карпова), організація професійного самовиховання 

майбутніх педагогів (О. Кучерявий), індивідуалізація професійно-педагогічної 

підготовки вчителя (О. Пєхота); забезпечення поетапного контролю навчальної 

діяльності студентів за модульно-рейтинговою технологією навчання 

(Л. Романишина); 

 дослідження історичних аспектів розвитку системи професійної 

підготовки: теоретико-методологічні аспекти розвитку педагогічної освіти в 

Україні (В. Луговий); тенденції розвитку теоретико-концептуальних основ 

вітчизняної дидактики (В. Вихрущ), генезису університетської педагогічної освіти 

в Україні (О. Глузман); 

 порівняльні педагогічні дослідження: організація професійної освіти в 

Німеччині (Н. Абашкіна); педагогічної освіти в США (Т. Кошманова), у країнах 

Західної Європи (Л. Пуховська), у Польщі (І. Шемпрух). 

Концепція наукового пошуку побудована на твердженні, що сутністю будь-

якого концептуального бачення розв’язання проблеми дослідження є цілісна 

сукупність принципів як проведних регулятивів організації діяльності. Рух до 

відповідних регулятивів закономірно треба починати з аналізу тих принципів 

формування іміджу учителів і майбутніх вчителів, які треба вважати базовими. 
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Зокрема, автором дисертації була зроблена спроба здійснити опис парадигми 

основних принципів формування іміджу в майбутніх учителів технологій: 

первинності ціннісних орієнтацій студентів на імідж; гармонійності складників 

іміджу; акцентуванні на індивідуальності носія іміджу; забезпечення внутрішньої 

свободи особистості як суб’єкта самоформування іміджу; безперервної підтримки 

позитивного іміджу майбутніх учителів; індивідуалізації процесу його 

формування [446, с. 169]. 

Принципи розкривають нормативні основи процесу формування іміджу 

майбутніх учителів технологій, тому вони є обов’язковими, і втілювати їх 

потрібно комплексно, органічно та нерозривно. За допомогою правил реалізації 

принципів теорія синтезована з практикою, правила безпосередньо зумовлені 

принципами. Правило – це обґрунтований на загальних принципах опис 

педагогічної діяльності у певних умовах для досягнення певної мети [258]. 

Заналізуємо визначені принципи та правила їхньої реалізації докладніше. 

Принцип первинності ціннісних орієнтацій, на нашу думку, – найважливіший 

принцип формування іміджу майбутніх учителів технологій. Як свідчить 

практика, студенти часто перебувають під впливом соціальних стереотипів, 

розуміючи іміджмейкерську діяльність як таку, що змінює зовнішність людини, 

тому вони надають значно більшого значення зовнішнім атрибутам іміджу, 

ігноруючи його компоненти, пов’язані з внутрішнім світом особистості. Ціннісні 

орієнтації відіграють головну роль у регуляції соціальної поведінки людини, 

разом з «Я-концепцію» особистості, її настановами, мотивами, інтересами і навіть 

«сенсом життя».  

Психологи та педагоги одностайні в тому, що ціннісні орієнтації як 

важливий механізм регуляції діяльності є найважливішою характеристикою 

особистості, оскільки визначають її взаємини й особливості взаємодії з 

навколишнім світом, детермінують і регулюють поведінку людини. Завдяки 

усвідомленню власних ціннісних орієнтацій людина обирає своє місце у світі, 

розмірковує над сенсом і метою свого життя й діяльності [163]. 
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Регулятивна функція ціннісних орієнтації особистості охоплює всі рівні 

системи спонукальних сил активності людини. Як зауважує щодо цього 

А. Здравомислов, «специфіка дії ціннісних орієнтації полягає в тому, що вони 

функціонують не тільки як способи раціоналізації поведінки; їхня дія 

поширюється не тільки на вищі структури свідомості, а й на ті, які позначаються, 

звичайно, як підсвідомі структури. Вони визначають спрямованість волі, уваги, 

інтелекту» [151, с. 202–203]. Найбільш активний вияв ця система ціннісних 

орієнтації має стосовно професійної діяльності. На думку Є. Клімова, для кожної 

певної професійної групи притаманний свій сенс діяльності, своя система 

цінностей [188, с. 131]. Роль ціннісних орієнтацій полягає в тому, що вони, за 

визначенням О. Краснорядцевої, «детермінують професійну поведінку, 

забезпечуючи зміст і спрямованість діяльності й надаючи сенс професійним діям» 

[222, с. 28]. На думку М. Яницького, система ціннісних орієнтацій визначає 

життєву перспективу, «вектор» розвитку особистості, будучи найважливішим 

внутрішнім його джерелом і механізмом. Особливе значення система ціннісних 

орієнтацій має в діяльності професій типу «людина – людина», набуваючи в 

цьому разі рис центрального елемента в структурі їхнього професійного образу 

світу [438]. 

Принцип первинності ціннісних орієнтацій передбачає, що підґрунтям 

імідж вчителя є його моральні та професійно значущі якості. Будуючи імідж 

майбутнього вчителя технологій, важливо насамперед формувати систему 

цінностей особистості, на підставі яких молода людина більш свідомо, вільно, 

упевнено та самостійно буде планувати власний імідж.  

Правила реалізації принципу: 

1. Ознайомлення студентів з компонентами імідж, з особливим акцентом 

на таких його складниках, як «Я-концепція» та професійна спрямованість. 

2. Навчально-виховний процес у педагогічному університеті має 

стимулювати формування моральних цінностей особистості. 

3. Висока моральність професорсько-викладацького складу. 
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4. Забезпечення діалогового стилю спілкування між викладачами та 

студентами. 

5. Формування та розвиток рефлексивних умінь студентів. 

Принцип гармонійності іміджу передбачає, що зовнішні атрибути іміджу 

відповідають внутрішньому світові особистості, тобто завдяки зовнішності 

індивід може проілюструвати власний статус, власну «Я-концепцію», власні 

цінності тощо, а також відповідність елементів іміджу один одному. Якщо носій 

імідж через вербальну комунікацію передає одну інформацію, а невербальна 

комунікація видає іншу, у реципієнтів виникнуть суперечливі відчуття та недовіра 

до носія іміджу. Головна умова ефективності використання зовнішніх атрибутів 

іміджу – їхня відповідність внутрішнім відчуттям особистості. Тільки за цієї 

умови імідж будуть вважати гармонійним та цілісним. Якщо певні елементи 

іміджу будуть суперечити самовідчуттю людини, такий образ буде здаватися 

штучним та нещирим, отже, не досягне своєї мети. Принцип гармонійності також 

вимагає збалансованості всіх компонентів імідж та відповідності елементів іміджу 

віку та статусу його носія, ситуації, а також постійної його корекції відповідно до 

змін у різних сферах життя особистості.  

Правила реалізації принципу: 

1. Ознайомлення студентів з теоретичними засадами іміджелогії, а саме з 

тією її частиною, де йдеться про сутність та структурні компоненти іміджу. 

Студент має усвідомити, що імідж – це цілісне утворення, яке сприймає реципієнт 

без чіткого розмежування на габітарний, мовленнєвий, особистісний або будь-які 

інші компоненти. Тому всі складники іміджу мають відповідати цілісному образу 

та не суперечити один одному.  

2. Усвідомлення студентами ідеї про те, що імідж має відбивати 

внутрішній світ учителя, тільки за цієї умови його будуть сприймати як 

гармонійний. 

3. Кожен студент має провести ретельну самодіагностику з метою 

самопізнання та виокремити власні найцінніші риси, які він хоче підкреслити та 

вияскравити у своєму іміджі. Майбутні вчителі проходять процедури 
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самодіагностики, самоаналізу та створюють план дій стосовно побудови власного 

позитивного іміджу. Найголовніший критерій гармонійності, на нашу думку, це 

комфортне самовідчуття в процесі втілення розробленої стратегії побудови 

іміджу, а також прагнення самореалізації та подальшого самовдосконалення. 

4. Доведення до свідомості студентів, що імідж має бути узгоджений зі 

статусом та віком його носія, тому потребує постійної корекції. Для цього на 

практичних заняттях зі спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій» 

використовують фото- і відеоматеріали з відомими особами, що демонструють 

прикладами вдалого та невдалого іміджу, їх докладно аналізують на відповідність 

вищезазначеним характеристикам, на підставі чого висновкорвують, як має 

змінюватися імідж людини впродовж її життя та кар’єри. 

З принципом гармонійності тісно пов’язаний ще один принцип створення 

позитивного іміджу. Як було зазначено вище, лише щирість іміджу може 

створити те враження, на яке розраховує його носій. Вона може бути забезпечена 

лише за умови гармонії іміджу із внутрішнім світом особистості, тому ще одним 

принципом створення іміджу вважаємо принцип природовідповідності іміджу. 

Задля реалізації цього принципу майбутній учитель має якомога краще та глибше 

пізнати себе та у процесі формування свого іміджу акцентувати на власних 

сильних сторонах та мінімізувати демонстрацію небажаних рис. 

Слушною є думка Т. Скрипаченко, що цілеспрямоване формування іміджу 

можливе завдяки опертю на реальні риси особистості, а не за умови його цілком 

штучного створення, що доводить потребу індивідуального підходу у формуванні 

іміджу [362]. 

Усі педагогічні засоби технології формування іміджу майбутніх учителів 

технологій мають ураховувати природний процес розвитку особистості та 

будуватися на засадах індивідуального та особистісного підходів. Під час 

спілкування й діяльності, набуваючи певного досвіду та нових якостей, 

особистість починає вільно та самостійно обирати цілі й діяльнісні засоби, 

скеровувати власну діяльність, удосконалюючи та розвиваючи свої здібності 

[418]. 
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Правила реалізації принципу: 

1. Студенти мають усвідомити, що імідж неможливо створити штучно, 

тому коли формують імідж, треба зовнішні характеристики корегувати відповідно 

до внутрішніх, а не навпаки.  

2. Портібно, щоб кожен студент усвідомив, що в його свідомості існує 

образ «Я-ідеального», але він може не повністю відповідати дійсному стану 

власної «Я-концепції», його статусу, віку, рівню розвитку тощо. Тому поточний 

імідж має відбивати саме ту особистість, якою студент є на сьогодні. Водночас, 

для наближення до образу «Я-ідеального» треба здійснювати наполегливу роботу 

із самовдосконалення. 

3. Ретельне самопізнання студентів. З цією метою застосовують 

різноманітні тестові методики, придатні для самостійного використання, що 

запропоновані в межах курсу «Імідж сучасного вчителя технологій». Окрім 

виконання тестів, студенти мають уміти спостерігати за собою, здійснювати 

процедури самоаналізу, узагальнювати отримані матеріали, висновковувати на 

підставі цього. Тому в межах спецкурсу студенти ознайомлюються з процедурами 

самоспостереження, методами самоаналізу, фіксують отриману інформацію, 

створюють портрет «власного Я» на основі результатів діагностичних процедур. 

4. Викладачі мають ураховувати природний процес розвитку особистості 

кожного студента та будувати навчально-виховний процес на засадах 

індивідуального та особистісного підходів. Педагогічна взаємодія має бути 

спрямована на розуміння, визнання та прийняття особистості студента. За такого 

підходу відбувається внутрішнє сприймання особистістю студента тих цінностей, 

які намагаються виховати педагоги, що є підставою для переходу виховання в 

самовиховання.  

З принципом природовідповідності тісно повʼязаний принцип 

акцентування індивідуальності носія іміджу, відповідно до якого, на наше 

переконання, формувати імідж особистості потрібно, зважаючи на дистинктивні 

особливості кожного індивіда. Це допоможе зробити імідж більш яскравим та 

незабутнім. Однак потрібно уникати штучного пошуку таких особливих рис; 
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акцентувати краще на найяскравіших якостях особистості, що потребує глибокого 

пізнання кожним студентом своїх психічних властивостей.  

Правила реалізації принципу: 

1. Студенти мають усвідомити, що кожна особистість унікальна й має 

властивості, які вигідно відрізняють її від інших, і які бажано акцентувати у 

професійному іміджі, щоб він став більш переконливим та таким, що 

запам’ятовується. Задля реалізації цього принципу студент на підставі результатів 

самопізнання визначає ті риси, які є «родзинкою» особистості. Використовуючи 

знання з педагогічних дисциплін, студент визначає, які саме риси його 

особистості найбільше відповідають соціальній ролі та особливостям його 

майбутньої професійної діяльності, що можуть сприяти побудові позитивного 

іміджу. З цією метою використовують методи самоспостереження, самоаналізу та 

спостереження за іншими студентами, щоб визначити, у чому полягає 

унікальність власної особистості.  

2. Тим студентам, які мають занижену самооцінку та відчувають труднощі 

у визначенні своїх позитивних рис, на цьому етапі необхідна допомога викладачів 

або куратора групи. Викладач або куратор може допомогти студенту з'ясувати 

його потенційні можливості, що недостатньо виражені, або властивості 

особистості, приховані від оточення через психологічні комплекси, природну 

сором’язливість або, навпаки, через агресивну поведінку, яка може бути захисним 

психологічним механізмом. Умовою ефективності такої співпраці є створення 

психологічно сприятливої атмосфери, довіра, безумовна повага до особистості 

студента, неупередженість та щира віра в можливості особистості.  

3. Потрібно уникати штучного виокремлення певних індивідуальних 

властивостей, які не існують, та попереджати про це студентів, щоб не створити 

суперечливий імідж; акцент краще зробити на найяскравіших якостях 

особистості, що потребує глибокого пізнання кожним студентом своїх психічних 

властивостей. 

З попереднім принципом логічно пов’язаний принцип внутрішньої свободи 

особистості, оскільки якщо діяльність навʼязана ззовні, то вона не є 
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спонукальною силою до розвитку. Формування свого позитивного іміджу – це 

творчий процес, у якому особистість має створити новий продукт – свій імідж. 

Активізація творчого потенціалу можлива лише за умови виховання внутрішньо 

вільної та самостійної особистості. Як зазначає О. Губенко, внутрішня свобода 

пов’язана з локусом контролю особистості, який визначається тим, на кого або на 

що людина покладає основну відповідальність за події, які з нею відбуваються. 

Локус контролю може бути внутрішнім (інтернальним), коли події пояснюються 

власною поведінкою, характером, здібностями, відповідальність особистість бере 

на себе; та зовнішнім (екстернальним), коли відповідальність приписується 

зовнішнім чинникам, причини невдач особистість знаходить в інших людях, 

зовнішніх обставинах, долі або випадку. Екстерналам притаманні такі риси, які 

заважають творчості, як-от: тривожність, конформізм, догматизм, агресивність, 

депресивність, схильність до цинізму. Інтернали мають більш високий розвиток 

таких якостей, як рішучість, толерантність, лідерство, здатність до компромісів, 

упевненість у собі, вони більш активні у пошуково-пізнавальній діяльності [110].  

Правила реалізації принципу: 

1. Створення творчого середовища, що стимулює вияв творчої активності 

студентів. 

2. Залучення студентів до творчої діяльності в різних формах на всіх 

етапах фахової підготовки, оскільки креативність особистості розвивається в 

діяльності та в сприятливому середовищі. 

3. Заохочення нестандартних рішень, нових ідей, креативних проектів, 

ініціативи студентів у навчальній та позанавчальній діяльності, що дасть змогу 

майбутнім учителям технологій виявити свої потенційні можливості та здібності. 

4. Забезпечення диференційованого підходу завдяки, наприклад, наданню 

студентам більшої свободи та ініціативи у виборі диференційованих завдань, 

складність яких ті можуть обрати самі згідно зі власними здібностями та 

інтересами. Занадто складне завдання може справити протилежний до визначеної 

мети ефект, спричинивши почуття власного безсилля та безпорадності. Дуже 
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легке завдання призведе до почуття незадоволення через нереалізованість своїх 

потенційних можливостей. 

5. Виховання у студентів таких якостей, як відповідальність, рішучість, 

толерантність, здатність до компромісів, упевненість у собі, що забезпечують 

особистості відчуття свободи та контролю над своїм життям. 

Одним із принципів формування іміджу майбутніх вчителів технологій є 

принцип опертя на саморозвиток особистості. Щоб створити щось нове, 

людина має здійснити певну внутрішню роботу, яка може виявитися досить 

складною: змінити настанови, відмовитися від стереотипів у поведінці та 

мисленні, напружено інтелектуально попрацювати, засвоїти нові знання, виявити 

якості, що не були дотепер властивими особистості. Результатом такої роботи є 

виникнення нового продукту та створення нового в особистісній сфері. 

Провідною ідеєю має стати усвідомлення того, що студент – майбутній учитель 

технологій – це не так об’єкт, як суб’єкт процесу формування іміджу. Як слушно 

зауважує П. Кравчук, студент активно сприймає спрямований вплив педагогів чи 

активно чинить спротив йому залежно від того, збігаються або не збігаються його 

цілі, інтереси з цілеспрямованим впливом. Крім того, оскільки йдеться про 

створення власного іміджу, це апріорі передбачає процеси самовиховання, 

самовдосконалення. Розуміючи, що існує суспільний стереотип учителя 

технологій, на створення якого впливають і засоби масової інформації, і суспільна 

думка, і школярі, і їхні батьки, майбутній учитель технологій має усвідомити, що 

ніхто, окрім самого носія іміджу, не зможе вибудувати його власний позитивний 

імідж, над формуванням якого має працювати сам носій іміджу. Левову частину 

роботи з формування іміджу студенту доведеться провести самому, роль 

викладача при цьому зводиться до інформування, цілепокладання, 

діагностування, спрямування, допомоги, корекції тощо [219]. 

На думку К. Абульханової-Славської, «справжнє джерело розвитку 

особистості усвідомлюють завдяки діалектиці перетворення її можливостей у 

дійсність через діяльність. Людина стверджує, реалізує в діях свої індивідуальні 

стосунки та значення (всупереч ним або відповідно до них), однак не тому, що їй 
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це корисно» [3, с. 233]. Результатом системи роботи з формування іміджу 

майбутніх учителів технологій має стати не просто підвищення рівня 

сформованості відповідного іміджу, а й стійка потреба особистості в 

самовдосконаленні та саморозвитку, яка набуває властивості саморуху.  

Правила реалізації принципу: 

1. Усвідомлення студентами своєї відповідальності за побудову власного 

іміджу та потреби внутрішньої роботи над собою. 

2. Наявність у студентів стійкої мотивації щодо створення власного 

професійного іміджу.  

3. Поступове зменшення ступеня безпосереднього та опосередкованого 

впливу на особистість студента з наданням можливості та свободи самореалізації 

згідно із здібностями кожного студента до навчальної, позанавчальної та науково-

дослідної діяльності. 

4. Позитивне сприймання особистості та її підтримка, перенесення фокусу 

уваги з негативних на позитивні характеристики та результати діяльності 

студента, що допомагає створити атмосферу довіри та поваги й спричиняє 

прагнення самореалізуватися та самовдосконалюватися. 

5. Оволодіння студентами методами самоаналізу, самовиховання, 

самоосвіти, а також методами рефлексивного аналізу; рефлексія діяльності зі 

створення імідж. 

Принцип безперервної підтримки позитивного іміджу передбачає, що 

неможливо побудувати свій імідж раз і назавжди, особливо якщо це стосується 

такої мінливої сфери як освіта, що постійно оновлюється, розвивається, та такої 

вимогливої аудиторії реципієнтів іміджу, як школярі, що на різних етапах 

розвитку зазнають змін характеру, цінностей, авторитетів тощо. Маємо 

зауважити, що хоча ззовні підтримка іміджу може виглядати як утримання його в 

незмінному стані (тобто позитивному), насправді реалізація цього принципу 

передбачає величезну роботу із самовдосконалення. Робота з підтримки імідж 

бути безперервною, особливо щодо його професійного компоненту, оскільки 

професійна майстерність педагога зростає із досвідом роботи, відповідно, 
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змінюється стиль його спілкування із школярами, з колегами, з батьками, 

удосконалюється методика його роботи, зростає він сам як особистість, 

піддаються трансформаціям зовнішність, соціальний статус, а також змінюються 

та зростають вимоги суспільства та держави до якості освіти тощо. Усе це 

потребує постійних коректив свого іміджу [446, с. 170]. 

Правила реалізації принципу: 

1. Доведення до свідомості студентів, що впродовж життя кожної людини 

змінюється її свідомість, світогляд, ціннісні орієнтації, знання, способи 

діяльності, життєвий статус тощо, що вимагає коректив іміджу.  

2. Усвідомлення студентами особливостей відповідності іміджу вчителя 

його віку, статусу; розвиток у студентів відчуття міри. 

3. Формування в студентів потреби постійного професійного зростання. 

4. Розвиток рефлексивних умінь та навичок. 

З метою досягнення культури формування іміджу виникла потреба в 

обґрунтуванні системи таких принципів, які умовно назвали 

культуровідповідними. Ґрунтуючись на базових (загальних), вони виконують 

функції тих вимог, що висувають до фахівця на рівні оволодіння ним 

педагогічною культурою.  

До принципів формування іміджу майбутніх учителів технологій 

культуровідповідного рівня зараховують: 

1) пріоритетності в системі ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів на 

імідж духовних і моральних якостей; 

2) узгодженості індивідуальних завдань професійно-педагогічного 

становлення й розвитку кожного студента із завданнями формування позитивного 

імідж; 

3) забезпеченості трансформації у професійній свідомості студента 

сутнісних характеристик іміджу вчителя технологій з інформаційного рівня на 

рівень особистісних цінностей; 
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4) неперервності в роз'ясненні на заняттях можливостей змісту 

підготовки вчителя технологій для формування у студентів мотивів активності у 

створенні позитивного іміджу; 

5) побудованості педагогічної технології і методики формування у 

студентів імідж на підґрунті його складників – образів «Я» – особистості й 

професіонала і зовнішніх характеристик; 

6) першочерговості формування у студентів комунікативної культури як 

основного підґрунтя для створення у них імідж; 

7) потреби й достатності умов для свободи вибору студентом траєкторій 

й засобів руху щодо підвищення рівня власного іміджу як майбутнього вчителя 

технологій. 

1. Пріоритетність у системі ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів 

на імідж духовних і моральних якостей. Духовні й моральні якості – це цільові 

орієнтири процесу формування іміджу учителя стратегічного – системного – 

плану. Йдеться про те, що в освітньо-кваліфікаційних характеристиках учителів 

технологій вони є носіями не функціональних а системних властивостей. 

Відповідно, в іміджі образу «Я» – особистості й професіонала духовність і 

моральність посідають чільне місце, є пріоритетними.  

2. Узгодженість індивідуальних завдань особистісно-професійного 

становлення й розвитку кожного студента із завданнями формування 

позитивного імідж. Професійний і професійно-культурний розвиток майбутніх 

учителів технологій є результатом розвивального навчання і виховання у ВНЗ, а 

також реалізації ними «Я–концепції» особистісно-професійного становлення. 

Сутність такої концепції – система завдань – самозобов’язань щодо оволодіння 

цінностями змісту професійної освіти. Принцип спрямовує викладачів ВНЗ на 

узгодження завдань формування позитивного імідж в студентів з відповідними 

завданнями професійного системного становлення. 

3. Забезпеченість трансформації у професійній свідомості студента 

сутнісних характеристик іміджу вчителя технологій з інформаційного рівня 

на рівень особистісних цінностей. Провідні характеристики іміджу вчителя 
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технологій об’єктивно зафіксовані в картах–професіограмах, навчальних і 

методичних посібниках тощо. Вони можуть відбиватися у свідомості особистості 

майбутнього педагога на різних якісних рівнях. Зазначений принцип передбачає 

створення викладачами умов для трансформації у свідомості особистості кожного 

студента відповідних цінностей з інформаційного рівня на самоцінний, 

особистісно значущий. Це передусім така умова, як забезпечення емоційного 

переживання майбутніми фахівцями складників іміджу. 

4. Неперервність пояснення на заняттях можливостей змісту 

підготовки вчителя технологій для формування у студентів мотивів 

активності у створенні позитивного іміджу. Створення у студентів 

позитивного іміджу – це справа не тільки викладачів спеціальних дисциплін, але й 

усіх суб’єктів управління освітнім процесом. Це завдання має бути провідним у 

змісті програм дисциплін соціально-гуманітарної, психолого-педагогічної та 

спеціальної підготовки. Як результат, згідно з цим принципом, у процесі 

реалізації відповідних програм на заняттях кожен викладач має неперервно 

досягати усвідомлення можливостей навчального матеріалу для формування в 

майбутніх учителів складників імідж. 

5. Побудованість педагогічної технології та методики формування в 

студентів імідж на підґрунті його складників – образів «Я» – особистості й 

професіонала і зовнішніх характеристик. Принцип зорієнтовує на дотримання 

цілісності формування складників відповідного іміджу вже на етапі проектування 

педагогічної технологій і методик цього процесу. Більше того, в особистісно-

розвивальному вимірі він вимагає забезпечення натхненності й чуттєвості таких 

методик. Саме духовність і моральність є стрижневим компонентом іміджу 

образу «Я» – особистості й професіонала. 

6. Нагальна потреба формування у студентів комунікативної культури 

як базового підґрунтя для створення у них імідж. Сформованість імідж 

особистості зумовлена соціально-психологічною її сферою. Підвалинами 

відповідної сфери є комунікативна культура. Об’єктивно імідж не може 

формуватися поза системою комунікації майбутнього фахівця – вербальної чи 
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невербальної. Без наявності у нього готовності до неї, яку ще треба сформувати, 

імідж образу зовнішніх характеристик може залишитися тільки мрією. Отже, 

провідна вимога цього регулятиву – забезпечення процесу оволодіння студентами 

готовністю до спілкування, а вже на її підставі – комунікативною культурою. 

7. Необхідність і достатність умов для свободи вибору студентом 

напряму й засобів підвищення рівня власного іміджу як майбутнього вчителя 

технологій. За цим принципом будь-який акт підвищення студентом рівня 

власного імідж вимагає створення викладачами потрібних і достатніх умов. 

Особливо важливо створювати відповідні умови на перших етапах цього процесу. 

Найважливіший з них – етап окреслення напряму й засобів спрямування до 

відповідних цільових орієнтирів. Провідними необхідними умовами 

оптимального такого вибору кожним студентом є забезпечення їхньої іміджевої 

компетентності, знань власних природних і аксіологічних характеристик, 

психології самовиховання, занурення майбутніх фахівців у процес рефлексії 

власного іміджевого розвитку. 

Власне концептуальне бачення розв’язання обраної проблеми будується на 

сукупності таких принципів: пріоритетності в системі ціннісних орієнтацій 

майбутніх фахівців на професійний імідж їхніх духовних і моральних якостей; 

узгодженості індивідуальних завдань професійного становлення й розвитку 

кожного студента із завданнями формування професійного іміджу; забезпеченості 

трансформації у професійній свідомості студентів характеристик іміджу вчителя 

технологій на рівень особистісних цінностей; неперервності в розкритті 

можливостей змісту підготовки для формування в студентів мотивів активності у 

створенні позитивного іміджу; побудованості технології й методики формування 

у студентів професійного іміджу на підґрунті його складників – образів «Я» – 

особистості й професіонала і зовнішніх характеристик; необхідності й достатності 

умов для свободи вибору студентом траєкторії й засобів руху у напрямі 

підвищення рівня власного іміджу як майбутнього вчителя технологій. 
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2.3. Умови сталості імідж майбутнього вчителя технологій 

 

Формуючи умови сталості іміджу майбутнього вчителя технологій, треба 

врахувати специфіку їхньої професійної діяльності. Систему професійних 

функцій учителів технологій визначили В.Сидоренко, Д. Тхоржевський [357; 

393; 394]. Пізніше В. Стешенко значно доповнив їх і розширив [357; 393; 394; 

236; 376; 377]. Система змісту професійної діяльності вчителя технології, 

розроблена В. Стешенком, визначається більшою цілісністю, конкретністю та 

взаємозалежністю її складових і може розглядатися як одна з базових умов 

сталості імідж. Відповідно до об’єктів (суб’єктів) діяльності вчителя технології 

функціями його професійної діяльності є [376]: щодо особистості дитини – 

виховна, навчальна, методична, дослідницька й організаційна; щодо освітньої 

галузі, яку викладає вчитель, – технологічна, методична, розвивальна, 

організаційна; щодо соціуму – громадська, робота з батьками, робота в 

об’єднаннях, робота з установами тощо. Ці функції й визначають види 

компетентностей учителя технологій, які належать до його професійних 

компетентностей першого рівня. 

В. Стешенко, визначаючи виробничі функції, що здійснюються фахівцем у 

процесі виконання типових задач діяльності як узагальнені завдання, характерні 

для більшості виробничих ситуацій, справедливо стверджує, що вони не містять 

конкретних даних і не передбачають прямого розв’язання професійних задач, а 

лише позначають можливі шляхи їхнього розв’язання. Відповідно до об’єктів 

фахової діяльності вчителя технологій такими типовими задачами, які 

визначають систему його компетентностей нижчого, другого рівня, є: щодо 

виховної функції – проведення виховної роботи з учнями на заняттях і в 

позаурочний час тощо; щодо навчальної функції – проведення урочних і 

позаурочних занять, консультацій тощо; щодо методичної роботи – підготовка 

до виховних заходів, самоосвіта, пошукова робота тощо; щодо дослідницької 

функції – психолого-педагогічна діагностика, моніторинг, дослідження методик 

виховання тощо; щодо технологічної функції – основи виробництва: технічна й 
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організаційно-економічна підготовка виробничої діяльності, виготовлення 

виробів, ресурсне забезпечення й обслуговування виробничої діяльності (з 

проектуванням); щодо методичної функції – підготовка до навчальних занять, 

позакласних і позашкільних виховних заходів, самоосвіта, пошукова робота 

тощо; щодо розвивальної функції – проведення занять предметних і технічних 

гуртків, олімпіад, конкурсів; щодо організаційної функції – заготівля матеріалів, 

підготовка інструментів, обладнання майстерень, реалізація виробів, 

забезпечення охорони праці учнів, ведення документації тощо; щодо громадської 

роботи – пропаганда педагогічних знань, участь у виборних органах, виконання 

громадських доручень тощо; щодо роботи з батьками – ведення школи молодих 

батьків, керування класним батьківським комітетом, виховна робота тощо; щодо 

роботи з установами та підприємцями – залучення установ і підприємців до 

спонсорської діяльності, організації праці учнів, їхнього відпочинку тощо [376]. 

Однією з базових умовою є реформування системи вищої педагогічної 

освіти зумовлено тими змінами, що відбуваються в загальноосвітніх навчальних 

закладах, затвердження нових державних стандартів освіти, виховних програм, 

зокрема Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, 

затвердженій Міністерством освіти і науки України 1996 року, Національній 

доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст., Законах України «Про освіту» (2008 

р.), Концепції національно-патріотичного виховання молоді (2009 р.) та інших 

державних документах. 

Зокрема, зміст навчальних програм з трудового навчання для 5-9 класів і з 

технологій для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів постійно 

оновлюється та розширюється. У нових програмах, які почали діяти з 2013-2014 

навчального року, головною метою трудового навчання називають формування 

технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя й 

активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, 

інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів. Завданнями 

трудового навчання є [279; 280]: 
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1) формування цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль 

техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства; 

2) набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, 

партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій; 

3) формування технологічних умінь і навичок учнів;  

4) ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, 

сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-

ужитковим мистецтвом; 

5) формування здатності розвивати надбання рідної культури з 

використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва; 

6) сприяння усвідомленню учнями значущості ролі технологій як 

практичного втілення наукових знань; 

7) реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-

технологічної діяльності та технічної творчості; 

8) залучення учнів до надбань української культури через практичне 

вивчення традиційних ремесел і різних видів декоративно-ужиткового мистецтва; 

9) створення умов для самореалізації та професійного самовизначення 

кожного учня; 

10) оволодіння вміннями оцінювати власні результати предметно-

перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних 

компетентностей [279; 280]. 

Порівняно з попередніми варіантами нова програма характеризується 

спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає 

планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів 

і їхніх інтересів. Навчальна програма містить інваріантну, обов’язкову для 

вивчення складову, і варіативну складову. До нової програми включено варіативні 

модулі, які відображають різноманітність сфер людської діяльності. Традиційні 

для трудового навчання обробка деревини і металів, електротехнічні й ремонтні 

роботи в побуті, обробка тканини доповнені іншими модулями, вибір яких 
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залежить від кадрового та матеріально-технічного забезпечення навчального 

закладу, наприклад: технологія виготовлення народної ляльки; технологія 

виготовлення м’якої іграшки; технологія плетіння з бісеру; технологія 

писанкарства; технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу та 

дроту; технологія виготовлення виробів із деревини та деревинних матеріалів 

(способом ажурного випилювання); технологія виготовлення виробів способом 

металопластики; технологія вирощування рослин (квітів) і догляд за ними; 

технологія догляду за тваринами; технологія виготовлення в’язаних виробів; 

технологія виготовлення виробів у техніці «макраме»; технологія оздоблення 

виробів українською народною вишивкою; технологія природного землеробства; 

технологія заготівлі та зберігання продуктів; технологія плетіння виробів із лози; 

технологія виготовлення виробів зі шкіри; технологія оздоблення виробів 

інтарсією, інкрустацією; технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою; 

технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних 

способів обробки) та інші [279; 280]. 

У 10 та 11 класах технологічна освіта старшокласників покликана 

забезпечити ґрунтовне оволодіння знаннями про закономірності проектної, 

техніко-технологічної та побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук 

на рівні загальновиробничих закономірностей; усебічне ознайомлення з 

професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня; формування 

здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах 

діяльності [172]. Ураховуючи сучасні тенденції розвитку технологічної освіти не 

лише в межах вітчизняного, але й закордонного досвіду, програма ставить такі 

завдання: індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу 

через реалізацію особистісно орієнтованої парадигми навчання; розвиток у 

старшокласників критичного мислення як засобу саморозвитку, пошуку й 

застосування знань на практиці, що є спільними для будь-яких видів виробничої 

діяльності людини; оволодіння вміннями практичного використання нових 

інформаційно-комунікаційних технологій, інтернет-технологій; формування 

системи компетентностей про перетворювальну діяльність людини як основи для 
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навчання впродовж життя; розширення та систематизація знань про технології і 

технологічну діяльність як основний засіб перетворювальної діяльності людини; 

виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі, 

відповідальності, уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є 

передумовою підготовки майбутнього громадянина до життя в демократичному 

суспільстві [172]. 

Навчальна програма «Технології» (академічний рівень) та навчальна 

програма «Технології» (рівень стандарту) також мають модульну структуру та 

складаються з двох частин – інваріантної та варіативної. Основою інваріантної 

складової обох програм є базовий модуль «Проектні технології у 

перетворювальній діяльності людини», який сприяє оволодінню 

старшокласниками провідними засадами проектно-технологічної діяльності, 

елементами пошукової діяльності; розвитку творчого та критичного мислення 

школярів, формуванню вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й 

застосовувати їх на практиці для досягнення поставлених завдань, що є основою 

будь-якого виду виробничої діяльності людини. Проектування як система 

методів, що мають засвоїти старшокласники, знаходиться в центрі їхньої 

технологічної підготовки, а змістове наповнення (певний вид предметно-

перетворювальної чи трудової діяльності, що представлено варіативною 

частиною програми) учитель добирає, виходячи з індивідуальних інтересів і 

здібностей учнів, регіональних особливостей і виробничого оточення, у якому 

знаходиться навчальний заклад, наявної матеріально-технічної бази [279; 280].  

Структура базового модуля «Проектна технологія в перетворювальній 

діяльності людини» складається з декількох розділів: «Проектна технологія як 

складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини», «Інформаційні 

джерела та інформаційні технології в проектній діяльності», «Художнє 

конструювання об’єктів технологічної діяльності», «Екологічні і техногенні 

проблеми в перетворювальній діяльності людини», «Економічний аналіз 

проекту», «Проектування професійного успіху».  
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Серед нововведень нової програми є те, що вчитель ознайомлює учнів з 

методами творчого мислення, учить їх застосовувати певні прийоми мислення, 

любові до праці, бережливого ставлення до об’єктів праці, ролі праці у житті, 

психологічної готовності до праці.  

Одним з основних завдань під час реалізації третього розділу базового 

модуля є навчання учнів основ творчості, що передбачає оволодіння методами 

творчого мислення (синектики, асоціативних методів, морфологічного аналізу 

інформації тощо), які сукупно презентують технологію опрацювання інформації 

та пошуку нових ідей для розв’язання проблемних завдань. Окрім цього, під час 

вивчення курсу «Технології» учні вдосконалюють уміння шукати необхідну 

інформацію, застосовуючи різні джерела інформації та пошукові системи 

Інтернету, а також оволодівають системою знань про дизайн, технології 

створення дизайн-проектів, уміннями розробляти проектно-технологічну 

документацію, використовуючи ту інформацію, яку вони знайшли і яка відповідає 

темі проекту. Також програма передбачає проведення економічного та 

маркетингового обґрунтування проектів щодо їхньої економічності та 

конкурентоспроможності на ринку послуг. Розділ «Проектування професійного 

успіху» передбачає виконання творчого проекту «Моя професійна кар’єра» задля 

оволодіння навичками проектування власного професійного майбутнього [279; 

280].  

Отже, аналіз шкільних програм дає змогу стверджувати, що зміст предметів 

«Трудове навчання» та «Технології» стає все більш міждисциплінарним і 

практико-орієнтованим та потребує від учителя постійного підвищення 

кваліфікації задля оновлення знань і приведення їх у відповідність до вимог 

сучасного виробництва та стану ринку праці. 

Ще одна з базових умов полягаю у тому, що зміст вищої освіти вчителя 

технологій має відповідати соціальному замовленню суспільства, тому, з огляду 

на зміни реалій суспільного життя та оновлення й приведення у відповідність із 

сучасним станом розвитку науки програм підготовки фахівців, 2014 року було 

розширено напрями професійної підготовки вчителів технологій. Зміни потреб 
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дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних 

закладів у фахівцях з певного напряму або з певної спеціалізації, а також 

виконання Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року зумовили необхідність поєднання напрямів професійної підготовки у вищих 

навчальних закладах. Наказом Міністерства освіти і науки України № 586 від 

13.05.2014 р. про деякі питання поєднань напрямів (спеціальностей) з 

додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється 

підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, 

спеціаліста, магістра, затверджено перелік напрямів (спеціальностей), що 

поєднуються з додатковими спеціальностями та спеціалізаціями. Цей перелік 

поширюється на всі вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, які 

здійснюють підготовку педагогічних працівників [281]. 

Наступна базова умова – це профіль навчання. При підготовці майбутнього 

вчителя технологій, який скерований на реалізацію особистісно зорієнтованої 

спрямованості творчого мислення, специфіка роботи вчителя технологій 

передбачає професійне оволодіння у процесі навчання у вищому навчальному 

закладі профілем навчання, на якому він спеціалізується та має до нього 

поглиблений інтерес, а в ідеалі і певну кількість профілей, що підтверджують 

його майстерність. На наше переконання, наявність такого професіоналізму в 

оволодінні профілем навчання або декількома профілями складають основу,  іміджу 

майбутнього вчителя технологій.  

Майбутній вчитель технологій усвідомлює, що являє собою іміджева 

компетентність: теоретичні знання про сутність професійного іміджу, його функції, 

види, структуру, закономірності та засоби формування тощо; прагнення та 

готовність створювати власний професійний імідж; володіння методами 

самопізнання, самоспостереження, самоаналізу, самоосвіти, самовиховання тощо; 

застосування отриманих знань на практиці, досвід діяльності зі створення власного 

професійного іміджу. Майбутній вчитель технологій вміє: визначати основні 

проблеми професійного іміджу; використовувати знання з дисципліни як засобу 

створення власного професійного іміджу та підвищення його ефективності; 
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розв’язувати іміджеві завдання за допомогою інструментарію іміджелогії; ефективно 

використовувати професійний імідж у процесі розв'язування педагогічних завдань. 

Майбутній вчитель технологій володіє: навичками самоаналізу та самоконтролю з 

метою підтримки та корекції власного професійного іміджу; навичками 

самопрезентації для створення та підтримки позитивного професійного іміджу; 

навичками саморозвитку та прагненням професійної самореалізації. Отже 

предметно-технологічна компетентність є одним з ключових елементів іміджу 

вчителя технологій, який відрізняє його від інших педагогічних працівників. 

Подібну компетентність може мати будь-який учитель, але саме в учителя 

технологій вона пов’язана з його професійною діяльністю та може стати 

невід’ємним елементом його іміджу [59]. 

Предметно-технологічна компетентність – це один з ключових елементів 

іміджу вчителя технологій, який вирізняє його від інших педагогічних 

працівників. Подібну компетентність може мати будь-який учитель, але саме в 

учителя технологій вона пов’язана з його професійною діяльністю та може стати 

невід’ємним елементом його іміджу. 

Зміни, що відбуваються у змісті виховання в системі професійної 

підготовки вчителів технологій висувають більш високі вимоги до професійних 

та особистісних якостей майбутнього вчителя. Адже нова соціальна ситуація в 

Україні вимагає осучаснених підходів до проблем формування особистості у всіх 

ланках суспільного життя, а особливо у його освітній галузі. Насамперед має 

бути вдосконаленою система виховання студентів вищої школи, оскільки вони, 

через сферу майбутньої професійної діяльності, впливатимуть на моральний 

клімат населення країни. Саме в процесі виховання студентів має бути 

зреалізована мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, 

по-перше, поглиблений аналіз соціально-психологічної сутності виховання як 

особистісно-комунікативного, особистісно-орієнтованого процесу, по-друге, 

організацію виховної роботи зі студентами крізь призму історично зумовлених 

соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення. 
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Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій підставі інтелектуального, 

творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, 

забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Отже, 

головним завданням освітньої діяльності вищих педагогічних навчальних закладів 

є не лише підготовка спеціалістів – майбутніх педагогів з теоретичним і 

кваліфікаційним рівнем, що відповідає світовим стандартам, а й фахівців, які 

керуються в професійній діяльності й повсякденному житті глибоко 

усвідомленою приналежністю до свого народу й держави, свідомо дотримуються 

державних законів і моральних норм [452]. 

Звідси основне завдання, яке стоїть перед ВНЗ на одному рівні з підготовкою 

висококваліфікованих фахівців майбутніх вчителів технології – це формування 

національної інтелігенції, сприяння збагаченню й оновленню інтелектуального 

генофонду нації, виховання її духовної еліти. Досягнення цієї мети можливе лише 

за умови комплексного підходу й залучення до цієї роботи всього професорсько-

викладацького складу університету, адміністрації, органів студентського 

самоврядування та громадських об'єднань студентської молоді [449]. 

Концепція виховної роботи, визначальна саме для вищих педагогічних 

навчальних закладів, зазначає, що поєднання державних і суспільних інтересів, 

інтересів особистості й завдань, сформованих перед університетом, визначає 

сутність виховного процесу в ВНЗ, і є власне формуванням у студентів упродовж 

навчання таких якостей: високий професійний інтелект і культура; значний 

світогляд і культурно-інтелектуальна ерудиція; національна самосвідомість та 

патріотизм; патріотичне ставлення до своєї держави та її інтересів; демократизм і 

громадська активність; гуманістичний світогляд; інтелігентність і висока 

моральна стійкість; гармонія естетичного та етичного виховання; 

дисциплінованість і самоорганізованість; працелюбність і повага до людей; 

ініціативність; самовимогливість; розвинута потреба в самовдосконаленні, 
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зміцненні фізичних сил і здоров’я; бережливе, економне ставлення до державного 

майна та до природи. 

Кожен із напрямків виховної роботи: національне, духовне та моральне, 

правове, естетичне, трудове, професійне, виховання культури поведінки та 

спілкування, виховання культури навчальної та науково-дослідної діяльності, 

екологічне, фізичне − спрямований на досягнення певної мети, вирішення 

конкретних завдань передбачає використання відповідних форм та методів 

роботи. Незмінна єдність, взаємодоповнюваність усіх видів виховання є 

важливою умовою результативності виховної роботи загалом.  

Отже, у процесі організації життєдіяльності студентів у культурно-освітньо-

виховному просторі ВНЗ складається система цілей, які орієнтують 

професорсько-викладацький склад та органи студентського самоврядування на 

розвиток виховання студента передусім як громадянина, висококваліфікованого 

фахівця, високоморальної, інтелігентної, творчої, конкурентоспроможної 

особистості, як культурної людини. 

Зміни, що відбуваються у змісті професійної підготовки вчителів 

технологій висувають більш високі вимоги до професійних та особистісних 

якостей майбутнього вчителя.  

Узагальнення провідних концептуально-методологічних положень які 

розкривають зміст базових умов сталості іміджу майбутнього вчителя технологій, 

дає змогу структурувати їх у відповідності до соціокультурного запиту 

сучасності: 

 формування мотивації до професійної діяльності, духовно-моральних 

цінностей майбутніх учителів технологій, прагнення творчої самореалізації у 

професійній діяльності з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, 

розвитку їхнього пошуково-творчого потенціалу, педагогічної майстерності 

майбутніх педагогів, забезпечення готовності майбутніх учителів технологій до 

професійного саморозвитку; 

 формування широкої технічної ерудиції, технічного світогляду, 

технічної культури майбутніх учителів технологій; 
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 формування професійної мобільності та гнучкості, готовності до 

використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікативних 

технологій у навчально-виховному процесі; 

  орієнтація майбутніх учителів технологій на загальнолюдські цінності, 

постійне професійне й особистісне зростання, навчання впродовж життя; 

 посилення професійно-культурного компонента в змісті вищої 

педагогічної освіти за рахунок його іміджевої складової;  

 домінування в методиці формування іміджу одухотворених і 

опочуттєвлених складників;  

 організації педагогічної взаємодії зі студентами як процесу 

співробітництва у справі побудови ними й руху іміджевою траєкторією 

професійного становлення і розвитку та ін. 

Аналіз напрацювань вітчизняних і закордонних науковців у галузі 

професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і практики роботи 

педагогічних університетів дав можливість виявити основні тенденції, що 

склалися в педагогічній практиці в контексті досліджуваної проблеми 

формування іміджу майбутніх учителів технологій: 

 на рівні цілепокладання: узгодження цілей професійної підготовки 

майбутніх учителів технологій з мінливими вимогами ринку праці та 

забезпечення мобільності й гнучкості у подальшій професійній діяльності; 

 на рівні змісту освіти: підготовка майбутніх учителів технологій з 

додатковою спеціалізацією в інших навчальних предметах; 

 на суб’єктному рівні: застосування особистісно орієнтованих моделей і 

технологій навчання та виховання, спрямованих на розвиток індивідуальності 

кожного студента та забезпечення умов для розвитку їхніх здібностей і творчої 

самореалізації у професійній діяльності; 

 на організаційному рівні: поєднання навчальної, науково-дослідної, 

громадської роботи студентів у цілісному педагогічному процесі вищого 

навчального закладу; 
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 на методичному рівні: використання інноваційних педагогічних 

технологій та інформаційно-комунікаційних ресурсів у навчальній і науково-

дослідній діяльності. 

Віддаючи належне напрацюванням науковців у галузі професійної освіти, 

на основі аналізу наукових джерел і педагогічної практики, можна стверджувати, 

що проблемі формування іміджу спеціалістів різних напрямів підготовки 

приділяється багато уваги, але натепер відсутні системні дослідження, присвячені 

формуванню імідж майбутніх учителів технологій. Це стає особливо актуальним в 

умовах розширення спеціалізацій і спеціальностей, за якими майбутні вчителі 

технологій отримуватимуть підготовку. 

Контент-аналіз змісту навчальних планів показав, що програма підготовки 

вчителів технологій загалом орієнтована на розвиток педагогічної та предметно-

технологічної компетентності майбутніх фахівців, однак належна увага не 

приділяється розвиткові особистості майбутнього фахівця у такий спосіб, щоб 

його професійні вміння поєднувалися з затребуваними в професії вчителя 

особистісними якостями: адекватною самооцінкою на базі сформованої «Я- 

концепції», іміджевою компетентністю, націленістю на ділову самопрезентацію, 

зовнішньою привабливістю, гарними манерами, а також високим творчим 

потенціалом. 

Проаналізувавши особливості професійної підготовки майбутніх учителів 

технологій у педагогічному університеті та можливості навчально-виховного 

процесу, висновуємо, що формування іміджу має пронизувати всі компоненти 

педагогічного процесу, а саме: зміст освіти, виражений у сукупності наук, 

навчальних дисциплін, що входять до навчальних планів; навчальну та науково-

дослідну діяльність студентів; виховну та громадську діяльність; самостійну 

позааудиторну навчальну діяльність; самостійну роботу студентів, спрямовану на 

самовиховання та самовдосконалення майбутнього вчителя технологій. 

Щодо навчальних дисциплін, це насамперед дисципліни професійно-

педагогічної і практичної підготовки, а саме: «Вступ до спеціальності», 

«Педагогіка, психологія, теорія і методика технологічної освіти», «Основи теорії 
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технологічної освіти, методика навчання технологій, теорія і методика 

профорієнтаційної роботи, теорія і методика позашкільної освіти, до програм 

яких може бути введено теми, які стосуються формування іміджу майбутніх 

учителів технологій». Блок вибіркових дисциплін дає змогу ввести до навчальних 

планів спецкурс «Імідж сучасного вчителя технологій» оволодіти змістом якого 

сприятиме подальшому формуванню позитивного іміджу майбутнього вчителя 

технологій. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Досягнення якісної повноти процесу розв’язання проблеми формування 

цілісного імідж в майбутніх учителів технологій – результат аналізу предмета 

дослідження на методологічному, теоретичному й процесуальному рівнях. 

Водночас, адекватність методологічної й теоретичної підсистем нормативного 

аналізу є умовою перевірки ефективності створених теоретичних конструктив 

(відповідних концепції й моделі) на емперічному рівні. 

2. Складність і багатокомпонентність феномену імідж вчителя й 

майбутнього вчителя вимагають побудови методології його формування як 

особливої системи принципів, що виконують функції регулятивів цього процесу. 

Це аксіологічний, акмеологічний, системний, цілісний, синергетичний, 

культурологічний, компетентісний, діяльнісний і особистісно орієнтований 

методологічний підходи.  

Застосування аксіологічного підходу (Г. Васянович, А. Вознюк, 

В. Гриньова, О. Дубасенюк, І. Зязюн, Н. Крилова, М. Каган, Н. Кузьміна, 

С. Клепко, А. Маркова, Н. Ткачова, В. Сластьонін та ін.) зумовило поділ всіх 

цінностей професійного становлення й розвитку вчителя технологій на цінності-

цілі й цінності-засоби. 

Усі термінальні цінності-цілі професійного й професійно-культурного 

розвитку вчителя технологій за критерієм послідовності їх досягнення 

скласифіковано на три групи: цінності-цілі компетентнісного рівня; цінності-цілі 

базового культурного рівня й цінності-цілі акмеологічного рівня. 

Остання група цілей перебуває у відповідності як із сукупністю найвищих 

потреб учителя технологій (у самореалізації й самоактуалізації у професійному 

бутті), так із потребами суспільства в оновленні системи педагогічної освіти. Це, 

насамперед, така цінність носія імідж, як здатність якісно виконувати функцію 

центральної постаті позитивних соціальних перетворень, педагога-духовника 

(він стоїть «на сторожі збереження духу народу»). 
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До провідних цінностей-цілей базового культурного рівня належить: 

імідж; здатність учителя технологій бути дослідником і творцем педагогічного 

процесу, автором інновацій; здатність педагога до творчої організації уроків 

технології та виховних заходів з використанням кращого націокультурного та 

європейського досвіду тощо. 

Використання акмеологічного підходу до аналізу предмета дослідження 

(К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, В. Вакуленко, Н. Гузій, А. Деркач, 

Н. Кузьміна, Л. Рибалко, С. Пальчевський та ін.) дало можливість виокремити ті 

складники педагогічного іміджу, які максимально сприяють виконанню ним 

функції відігравати роль найвищого цільового орієнтиру професійно-

культурного розвитку та бути засобом повного розкриття внутрішніх духовних 

сил майбутнього вчителя технологій і педагога-практика.  

Йдеться про здатність педагога до самоактуалізації й самореалізації у 

професійно-педагогічному й громадському бутті, здатність до оволодіння 

найвищим смислом педагогічної діяльності вчителя технологій засобами 

феноменологічної редукції, його готовність до неперервної гуманізації уроків 

технологій та полімодальність педагогічного мислення тощо. 

У контексті досліджуваної проблеми формування іміджу майбутніх 

учителів технологій суттєвим положенням є те, що синергетика ґрунтується на 

принципі еволюціонування навколишнього світу за нелінійними законами, що 

виражається в багатоваріантності та альтернативності вибору. Власне такий вибір 

полягає в можливості визначати індивідуальну траєкторію саморозвитку, 

самореалізації, самовиховання, самоосвіти, темпу навчання; досягати різного 

рівня освіченості, вибирати тип навчальних закладів, навчальні дисципліни та 

викладачів, форми і методи навчання, індивідуальні засоби і методики, творчі 

завдання тощо. 

Системний і цілісний підходи до проектування структурно-функціональної 

моделі й педагогічної технології імідж вчителя технологій спрямовують на їх 

побудову як цілісну сукупність взаємопов’язаних компонентів, досягнення 

адекватності між їхніми цілями, функціями й організацією процесу реалізації на 
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практиці, обґрунтування цих конструктів принципом функціонування як 

особливих систем. 

Культурологічний підхід (Є. Бондаревська, Т. Зюзіна, Т. Іванова, 

Л. Сєриков та ін.) є тим методологічним регулятивом, який забезпечує якість 

проектування змісту професійно-культурної підготовки майбутнього вчителя 

технологій. 

Щодо формування в нього імідж обов’язковою умовою є розширення 

змісту культурологічної підготовки завдяки таких складників фундаментального 

циклу дисциплін «Культурознавство», як «Культурологія», «Історія України», 

«Релігієзнавство» та «Етика». Якість їх викладання є похідною відбиття в 

навчальних програмах ідеї формування в студентів образів етико-культурних і 

професійних зразків професійної дії та ступеня особистісної орієнтації. 

У культурологічному вимірі стає зрозумілим залучення до структури імідж 

вчителя технологій таких складників: культури професійного навчання, 

морального й патріотичного виховання у процесі педагогічної взаємодії 

вербального й невербального типу, культури професійної творчості й 

використання її продуктів у педагогічних цілях, мовленнєвої культури, 

габітарної культури й артистичної культури. 

Компетентнісний вимір предмета дослідження забезпечив удосконалення 

освітньо-кваліфікаційної характеристики вчителя технологій. Розширено 

сукупність компетентностей соціально-особистісного плану за рахунок таких: 

1) здатність до перетворення навчально-виховного процесу в засіб 

відродження й панування духу українського народу; 

2) готовності до усвідомлення особистісно-розвивальних можливостей 

змісту програм технологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах; 

3) здатності до забезпечення трансформації у свідомості особистості 

кожного учня цінностей світовій і вітчизняної технологічної культури в 

особистісні. 

Констатуючи недосконалість зафіксованих у відповідній освітньо-

кваліфікаційній характеристиці сукупності професійних компетентностей, 
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висновковуємо, що вона вимагає доповнення завдяки таких: здатності до 

забезпечення адекватності технологічної підготовки учнів потребам ринку праці; 

здатності до професійно-педагогічної ініціативи як реакції на глобалізаційні 

зміни в технологічних процесах, що відбуваються в освіті під впливом науково-

технологічної революції; здатності до інновації в змісті й організації уроків 

технологій і виховної роботи; здатності до самоформування іміджу; здатності до 

проектно-технологічної творчості випереджувального типу; здатності до 

професійно-педагогічного самовдосконалення. 

Діяльнісний підхід (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Давидов та ін.) до 

розв’язання обраної проблеми зорієнтував теоретичний аналіз і синтез на 

забезпечення адекватності психологічної структури діяльності структурі 

діяльності викладачів технологічного факультету педагогічного університету, 

спрямованої на формування у студентів імідж. 

Представлено уявлення про формування в студентів мотивів 

самоформування іміджу, макет міні-програми цілей цього процесу перетворення 

знань майбутніх учителів технологій про теорію і педагогічну технологію 

формування іміджу в особистісно значущі; забезпечення виникнення в студентів 

особистісного оволодіння теорією та технологією побудови й реалізації «Я-

концепції» спрямування до оптимального імідж; сприяння створенню в 

майбутніх педагогів актів цілепокладання щодо оволодіння професійним 

іміджем. 

Закцентовано на сукупності політичних, економічних, соціальних, 

етнокультурних (тобто зовнішніх) і внутрішніх умов, які сприяють активності 

студентів в оволодінні складниками імідж. Особливу увагу треба приділяти 

таким внутрішнім умовам: наявність у ВНЗ ринкової, етнокультурної та 

особистісно-розвивальної ідеології та політики, концепцій і програм розвитку як 

установи, від якої залежить культуротворчий поступ українського суспільства; 

рівень створення концепції іміджевої політики, системи підвищення 

компетентності викладачів у питаннях шляхів, способів і засобів її реалізації. 
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У системі методологічних підходів до розв’язання зразу усієї сукупності 

завдань відповідного пошуку особистісно орієнтований (Г. Балл, І. Бех, 

С. Подмазін, Л. Пєхота, М. Чобітько та ін.) виконує функцію 

системоутворювального. По-перше, структура імідж – образу «Я» – особистості 

й професіонала і зовнішніх характеристик – є надбаннями педагогічної 

самосвідомості особистості. По-друге, емоційне переживання й осмислення 

цінностей – складників цих образів студентом як особистісно значущих є 

провідною умовою, підґрунтям формування у нього мотивів активності в їх 

самоформуванні. По-третє, створення у ВНЗ особистісно-розвивального 

середовища – це необхідна умова реалізації в ньому іміджевої політики. 

3. Добір методологічного стрижня наукового пошуку забезпечив 

реалізацію таких його подальших етапів: узагальнення позицій науковців на 

формування іміджу; створення власного концептуального бачення розв’язання 

проблеми формування іміджу в студентів технологічного факультету у системі 

виховної роботи педагогічного університету; створення структурно-

функціональної моделі формування в майбутніх учителів технологій 

професійного іміджу. 

4. Узагальнення позицій науковців (С. Болсун, Л. Качалова, Н. Тарасенко, 

А. Калюжний, В. Ісаченко, Л. Кайдалова, Л. Попова, С. Попиченко, Г. Бриль, 

І. Размолодчикова, М. Субачева, І. Ніколаєску, Н. Гайдук, О. Ковальчук та ін.) 

щодо організації формування іміджу зумовлює такі висновки:  

а) цей процес має два вектори спрямованості (образ «Я» – особистості й 

професіонала і образ зовнішніх характеристик, складниками якого є культура 

вербального спілкування і культура невербального спілкування); 

б) він підпорядкований певним регулятивам – принципам, має особливий 

зміст та вимагає створення відповідної технології й методики. 

Науковці щодо формуванню іміджа майбутнього фахівця найбільшу увагу 

приділяють складникам образу зовнішніх характеристик, у парадигмі яких 

передували комунікативна культура, габітарна культура, артистична культура. 



 

 183 

Наша позиція полягає в тому, що відповідний процес має 

підпорядковуватися стратегічним орієнтирам розвитку неперервної педагогічної 

освіти в Україні, враховувати, водночас, особливості діяльності вчителя 

технологій і його потреби у професійному й професійно-культурному розвитку 

та в забезпеченні загального розвитку учнів. 

5. Власне концептуальне бачення розв’язання обраної проблеми 

ґрунтується на сукупності таких принципів: пріоритетності в системі ціннісних 

орієнтацій майбутніх фахівців на імідж їхніх духовних і моральних якостей; 

узгодженості індивідуальних завдань професійного становлення й розвитку 

кожного студента із завданнями формування іміджу; забезпеченості 

трансформації у професійній свідомості студентів характеристик іміджу вчителя 

технологій на рівень особистісних цінностей; неперервності в розкритті 

можливостей змісту підготовки для формування в студентів мотивів активності 

створення позитивного іміджу; структуруванні технології і методики 

формування у студентів імідж на підґрунті його складників – образів «Я» – 

особистості й професіонала і зовнішніх характеристик; потреби й достатності 

умов для свободи вибору студентом напрямів і засобів підвищення рівня 

власного іміджу як майбутнього вчителя технологій. Формування іміджу 

майбутніх учителів технологій набуде ефективності, якщо: 

- процес формування іміджу стане органічним показником формування  

цілісного іміджу у системі виховної роботи педагогічного університету і 

необхідним компонентом професійної підготовки майбутніх учителів; 

- буде визначено сутність, зміст, структуру іміджу вчителя технології та 

створено структурно-функціональну модель технологічного конструкту 

формування іміджу майбутнього вчителя технологій та впроваджено в систему 

виховної роботи педагогічного університету. 

Основні положення розділу викладені у 7 публікаціях автора [69;70; 71; 72; 

75; 444; 446].  
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РОЗДІЛ 3 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

3.1. Теоретичне обґрунтування та зміст педагогічної технології 

формування іміджу майбутнього вчителя технологій у системі виховної 

роботи педагогічного університету 

 

Урахування закономірностей процесу формування професійного іміджу 

майбутніх учителів технологій передбачає побудову його науково-обґрунтованої 

технології, тобто організаційно-методичного інструментарію: методів, форм, 

засобів, певної послідовності дій, а також наявність матеріально-технічних засобів 

(навчальних та наочних посібників, технологічних пристроїв тощо), що 

використовують для досягнення спрогнозованого педагогічного результату.  

Як зазначає В. Беспалько, «кожна діяльність може бути або технологією, 

або мистецтвом. Мистецтво ґрунтується на інтуїції, технологія – на досягненнях 

науки. З мистецтва все починається, технологією – закінчується, щоби потім все 

розпочати спочатку» [38, с. 5]. Учитель технологій за покликом та обов’язками 

поєднує в собі й наукові знання, й інтуїтивне бачення виконання певних 

технологічних завдань педагогічної практики, саме тому роль його у формуванні 

професійного іміджу надзвичайно складно переоцінити, їй притаманна тенденція 

до неухильного зміцнення в системі виховної роботи. 

Термін «технологія» (від гр. techne – мистецтво, майстерність; logos – наука) 

трактують як сукупність методів обробки, виготовлення, змінювання стану, 

властивостей, форми матеріалу, що здійснюються під час виготовлення продукції 

[114]. Технологія у виробничому процесі – це система визначених наукою засобів, 

прийомів та алгоритмів, застосування яких забезпечує одержання спрогнозованих 

результатів діяльності, яка гарантує отримання продукції зазначеної кількості і 

якості [215].  
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В останні десятиліття поняття «технологія» було залучено до обігу в 

педагогічній науці. У вітчизняних та зарубіжних працях з педагогіки вживають 

терміни «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання 

(виховання, управління)». Заналізуємо їх докладніше та порівняємо їхню сутність 

у контексті проблеми дослідження.  

Загальну тенденцію розвитку освіти, єдиного освітнього простору відбиває 

педагогічна технологія [200]. Педагогічні технології спрямовані на розв’язання 

стратегічних для системи освіти завдань: моніторинг розвитку освіти, 

прогнозування та планування цілей, результатів, головних етапів, засобів, 

організаційних форм освітньо-виховного процесу. В Україні на сьогодні такими 

педагогічними технологіями є гуманістична концепція освіти, Закон України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», система безперервної освіти [78]. 

Педагогічна технологія, зокрема, формує механізми реалізації за наявності 

певних умов освітніх технологій у навчально-виховному процесі [96]. Такі 

технології акумулюють і репрезентують загальні ознаки й закономірності 

навчально-виховного процесу, не зумовлені конкретним навчальним предметом. 

Певна педагогічна технологія це технологічний конструкт структурно-

функціональної моделі навчально-виховного та управлінського процесів [96]. 

Нагальним є питання, чим саме відмінна технологія від методики, бо перша 

зумовлює втілення концепції в практику. Методику визначає певна дидактика, яка 

враховує особливість змісту освіти, засобів, методів і прийомів її засвоєння [306]. 

Проте за змістом термін «методика» ширший за термін «технологія», тому що є 

синтезом змістового й інструментального аспекту педагогічного процесу[78]. За 

методикою можуть застосовувати різні технології, тобто вона є окремою теорією, 

а технологія – власне алгоритмом її втілення в практику [420]. Педагог повинен 

не лише застосовувати методику, він має оперувати знаннями й уміннями, тобто 

володіти технологією отримання спрогнозованого результату [77]. У створенні 

професійного іміджу майбутнього вчителя технологій потрібно реальний імідж 

максимально наблизити або поєднати з ідеальним. Особливістю педагогічної 
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технології є гарантування потрібного результату й створення навчального плану в 

майбутньому [78]. 

Зазначені принципи (параграф 2.2.) уважаємо стрижнем структурно-

функціональних підвалин нашого наукового пошуку, які разом з методологічною 

основою та системою формування в майбутніх учителів технологій професійного 

іміджу й утворюють його структурно-функціональну модель формування іміджу 

майбутнього вчителя технологій ( рис. 3.1).  

Розроблена структурно-функціональна модель формування іміджу 

майбутнього вчителя технологій в системі виховної роботи педагогічного 

університету, яка виконує функцію ідеального об’єкта, ґрунтування на якому 

забезпечує розвиток освітнього середовища на рівні ВНЗ, трансформацію його в 

особистісно орієнтоване, сприяє розробці й реалізації його іміджевої політики, 

переосмисленню й розширенню самостійної діяльності майбутнього педагога 

відповідно до модернізаційних процесів розвитку вищої освіти, яка забезпечує 

високий рівень підготовки сучасного вчителя для школи майбутнього. 

Складниками структурно-функціональної моделі є: мета: сформувати імідж 

майбутнього вчителя технологій – образ «Я» – особистості й професіонала та 

образ зовнішніх характеристик; та цільові орієнтири відповідного процесу 

(структурні компоненти цілісного – внутрішнього й зовнішнього – образу вчителя 

технологій як особистості та професіонала); методологічний (методологічні 

підходи); теоретичний (принципи й зміст діяльності викладачів і студентів щодо 

досягнення цільових орієнтирів) і технологічний (етапи та структурні компоненти 

технології формування в майбутніх педагогів професійного іміджу) блоки; 

результат: сформованість у майбутнього вчителя технологій іміджу та здатності 

до його удосконалення. Відповідна модель є цілісною сукупністю 

взаємопов’язаних компонентів, кожний з яких виконує особливі функції. Функція 

методологічного компонента – відігравати роль регулятиву пошуку структурних 

елементів іміджу вчителя технологій та теоретичних основ його формування в 

умовах педагогічного університету.  
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Між усіма компонентами моделі існують взаємозумовлені зв’язки. Так, 

обґрунтування теоретичних підвалин процесу формування в студентів 

технологічних факультетів педагогічних університетів іміджу (його 

закономірностей, принципів і способів) здійснюють тільки на підставі 

загальнонаукових і конкретно-наукових принципів.  

Зміст цілісної педагогічної технології формування іміджу майбутнього 

вчителя технологій є цілком адекватним відповідним теоретичним положенням а, 

під час її реалізації на практиці слугує засобом розвитку теорії та методики 

виховання та професійної освіти (особистісно-професійний аспект технологічної 

освіти майбутнього педагога). У моделі як системі існують не тільки внутрішні, 

але й зовнішні зв’язки, йдеться про зв’язки структурних компонентів моделі як з 

концепцією розвитку педагогічного університету, так і з державними концепціями 

й програмами реформування вищої педагогічної освіти на етнокультурному та 

особистіно-розвивальному підґрунті. 

Професійний імідж учителя є його цілісним образом, у якому відбито два 

взаємопов’язані складники (внутрішній і зовнішній) – образ «Я» – особистості й 

професіонала та образ зовнішніх соціально-психологічних якостей – культури 

особистісно зорієнтованого управління навчально-виховним процесом 

вербальними засобами та культури невербальної комунікації в педагогічній 

взаємодії. 

Професійний імідж учителя технологій є особливою цілісністю його образів – 

внутрішнього образу «Я» – особистості й професіонала в галузі організації 

технологічної освіти й трудового виховання в професійній самосвідомості та 

образу зовнішніх характеристик у груповій і масовій свідомості учнів, їхніх 

батьків, керівників навчального закладу та представників громадськості. Цілісною 

сукупністю взаємопов’язаних структурних компонентів його образу                    

«Я» – особистості й професіонала є такі: мотивація до професійної діяльності; 

духовно-моральна досконалість; рівень сформованості рефлексивних умінь;      

«Я–концепція» самоформування й удосконалення іміджу; цілісна сукупність 

професійних компетентностей функціонального плану. 
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До складників системи «образу зовнішніх характеристик учителя технологій» 

належать: культура технічної ерудиції, технологічної творчості й використання її 

продуктів у педагогічних цілях на заняттях та у позанавчальній роботі; 

організаторські здібності; активність громадської позиції та патріотизм; 

комунікативна культура; габітарна культура; артистична культура. 

Функція теоретичного блоку (його провідні складники: принципи та зміст 

реалізації іміджевої політики на технологічних факультетах педагогічних 

університетів) – слугувати науково-педагогічною основою для створення 

відповідної технології та її впровадження до практичної діяльності університетів.  

Добір педагогічної технології формування цілісного педагогічного іміджу 

майбутніх учителів технологій як системної сукупності функціонування всіх 

інструментальних і методичних засобів реалізації у ВНЗ іміджевої політики – це 

перетворення виховного процесу в ньому на особистісно-розвивальний. Наша 

позиція щодо структури педагогічної технології збігається з точкою зору тих 

дослідників (П. Матвієнко, В. Безпалько [38] та ін.), які до її структурних 

компонентів зараховують: концептуальну основу (вона відбиває «ідеологію» 

проектування й впровадження певної педагогічної технології; змістово-

процесувальну частину (у ній відбиваються загальні й конкретні цілі діяльності, її 

зміст, методики та форми досягнення окреслених цілей); професійну частину, у 

якій відбивається залежність успішності функціонування й відтворення створеної 

технології від рівня педагогічної компетентності й майстерності педагогів. 

Мотиваційна основа відповідної позиції – загальнонаукова позиція щодо 

наявності в педагогічних технологіях потенціалу для акумуляції й вираження 

закономірностей і загальних ознак навчально-виховного процесу.  

Педагогічна технологія формування професійного іміджу майбутнього 

вчителя технологій складається з декількох взаємопов’язаних етапів: 

 інформаційно-мотиваційний етап, що полягає в ознайомленні студентів 

з основами іміджелогії та іміджмейкінгу; 
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 автогностичний етап, упродовж якого студенти пізнають власний 

внутрішній світ, вивчають власні психологічні характеристики, здійснюють 

об’єктивацію самооцінки власного іміджу; 

 стратегічно-проектувальний етап, упродовж якого студенти створюють 

для себе ідеальний професійний імідж та планують способи його досягнення;  

 організаційно-діяльнісний етап, протягом якого відбувається робота з 

формування професійного іміджу майбутніх учителів у цілісному педагогічному 

процесі ВНЗ; 

 випробувальний етап, де результати роботи зі створення професійного 

іміджу перевіряють упродовж педагогічної практики студентів; 

 рефлексивний етап, упродовж якого студенти аналізують відповідність 

створеного іміджу ідеальному; 

 стимулювальний етап – це етап мотивації активності майбутніх учителів 

технологій у самоформуванні позитивного професійного іміджу; 

 оцінно-результативний, протягом якого студенти здійснюють аналіз 

власних досягнень або невдач у досягненні стратегічних цілей. 

Мета інформаційно-мотиваційного етапу технології – ознайомлення 

студентів з теоретичними основами іміджелогії, із сутністю основних понять 

іміджелогії, усвідомлення ними основних закономірностей та засвоєння базових 

технік іміджмейкінгу, а також формування мотивації майбутніх учителів 

технологій на створення власного професійного іміджу. 

Автогностичний етап (греч. autognosis, від autos – сам та gnosis – знання) – 

це етап самопізнання, протягом якого студенти пізнають власний внутрішній світ, 

вивчають власні психологічні характеристики, здійснюють об’єктивацію 

самооцінки власного іміджу, спрямовують зусилля до особистісно професійного 

самовдосконалення. 

Мета автогностичного етапу – дослідити власний імідж, спробувати 

визначити, який образ індивіда сформований у свідомості оточення, допомогти 

студентам максимально пізнати свій внутрішній світ, з’ясувати власні переваги та 

недоліки, позитивні та негативні риси характеру, визначити особливості власної 
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самооцінки. Його результатом є створення власного об’єктивного психологічного 

портрету, а також з’ясування реального особистісного іміджу.  

Завдання автогностичного етапу: 

- заналізувавши власну зовнішність згідно з вимогами до габітарного 

компоненту професійного іміджу вчителя технологій, з’ясувати переваги та 

недоліки свого зовнішнього вигляду; 

- визначити те, що потрібно змінити, на підставі чого будуть сформульовані 

конкретні завдання з формування іміджу; 

- за допомогою самодіагностичних методик краще пізнати власний 

внутрішній світ; 

- сформувати уявлення про власну «Я-концепцію», її якість; 

- з’ясувати рівень свого творчого потенціалу; 

- встановити рівень професійної спрямованості на педагогічну діяльність; 

- з’ясувати рівень розвитку комунікативних схильностей та мовленнєвих 

умінь; 

- визначити основні особистісні ресурси, на які можна спиратися для 

побудови власного професійного іміджу. 

Професійний імідж на цьому етапі точно оцінити неможливо, оскільки у 

студентів, які тільки почали навчатися в педагогічному університеті, він ще не 

сформований або може бути сформований стихійно та лише частково.   

Упродовж автогностичного етапу студенти проходять психологічне 

тестування, використовуючи рекомендовані викладачем самодіагностичні 

методики, та оцінюють власний імідж за такими критеріями: сформованість       

«Я-концепції»; відповідність габітарного іміджу вимогам; наявність професійної 

спрямованості; сформованість іміджевої компетентності; рівень сформованості 

мовленнєвих та комунікативних умінь; рівень творчого потенціалу. 

На цьому етапі важливо зазначити, що для самопізнання та самодіагностики 

студентам потрібно використовувати лише спеціальні психодіагностичні 

методики, розроблені фахівцями, щоб створити об’єктивну картину [140].  
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Умови ефективності роботи на автогностичному етапі: 1) застосування 

комплексу методик самотестування з метою самопізнання; 2) неупередженість та 

готовність студентів до сприймання неочікуваних результатів щодо власної 

особистості та зовнішності; 3) бажання студентів створити об’єктивний 

якнайточніший власний психофізичний портрет; 4) використання перевірених 

професійних самодіагностичних методик; 5) ретельна фіксація результатів 

самопізнання та самовдосконалення. 

Стратегічно-проектувальний етап передбачає планування роботи з 

самовдосконалення з метою створення позитивного професійного іміджу. 

Студенти створюють для себе ідеальний професійний імідж, з’ясовують 

розбіжності між реальним та ідеальним іміджем і планують способи його 

досягнення.  

Мета стратегічного-проектувального етапу – розробити індивідуальний 

план конкретних дій та заходів зі створення власного професійного іміджу. 

Завдання: 

- визначити ті індивідуальні характеристики, які мають стати основою 

професійного іміджу (власні позитивні риси, які є релевантними щодо майбутньої 

професійної діяльності); 

- створити образ «ідеального Я», який буде метою особистісно-

професійного самовдосконалення позитивного професійного іміджу; 

- визначити відмінності між «реальним Я», визначеним на попередньому 

етапі, та створеним образом «ідеальним Я»; 

- з'ясувати способи подолання визначених відмінностей; 

- скласти план роботи над власним професійним іміджем, окреслити 

конкретні дії з удосконалення іміджу; 

- окреслити терміни виконання кожного етапу зі створення професійного 

іміджу.  

Стратегічно-проектувальний етап передбачає складання плану дій зі 

створення власного професійного іміджу. Він містить певний комплекс та 

послідовність дій: 1) створення ідеального для індивіда образу; 2) аналіз 
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відмінностей між ідеальним образом та реальним; 3) визначення компонентів 

іміджу, які потребують вдосконалення; 4) окреслення способів їх корекції та 

вдосконалення; 5) створення плану конкретних дій з наближення реального 

іміджу до ідеального професійного іміджу. 

Умови ефективності роботи на стратегічно-проектувальному етапі: 1) 

для об’єктивного визначення відмінностей між реальним та ідеальним образом 

студенту повинна бути притаманна адекватна самооцінка. У разі, якщо вона 

завищена або занижена, куратор або викладач, який працює з групою, спрямовує 

зусилля студента на трансформацію виявлених негативних виявів унаслідок 

самопізновальної діяльності; 2) для створення образу «ідеального Я» студент має 

усвідомлювати особливості професійної діяльності вчителя технологій та вимоги, 

що висувають до неї; 3) знання механізмів та закономірностей формування 

професійного іміджу; 4) студент має усвідомити, що працювати потрібно як над 

слабкими сторонами власної особистості, щоб їх трансформувати, так і над 

розвитком позитивних властивостей. Саме така стратегія є більш ефективною з 

огляду на системне самовдосконалення. 

Організаційно-діяльнісний етап, упродовж якого відбувалася робота з 

формування професійного іміджу майбутніх учителів технології у цілісному 

педагогічному процесі педагогічних університетів, був найтривалішим. Він 

розпочинався від подання документів на зарахування студентів до вишу та до 

отримання диплома про вищу освіту.  

Мета етапу – сформувати професійний імідж майбутніх учителів 

технологій. 

Завдання: 

- сприяти усвідомленню студентами важливості цілісності професійного 

іміджу та пріоритету його цілісності та гармонійності над окремими його 

складниками; 

- сприяти формуванню професійного іміджу майбутнього вчителя 

технологій; 
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- сформувати «Я-концепцію» кожного студента, якій притаманна ясність, і 

вона відповідає вимогам майбутньої професійної діяльності; 

- сприяти приведенню зовнішності кожного студента у відповідність з 

вимогами до габітарного компоненту професійного іміджу вчителя технологій; 

- допомогти кожному студенту набути іміджевої компетентності; 

- посилити професійну спрямованість студентів; 

- сформувати вміння комунікативної та мовленнєвої поведінки студентів, 

які відповідають вимогам їхньої професійної діяльності; 

- створити умови для розвитку творчих здібностей студентів і вияву їхнього 

творчого потенціалу. 

Умови ефективності роботи на організаційно-діяльнісному етапі:               

1) забезпечення індивідуального підходу до кожного студента під час формування 

їхнього професійного іміджу; 2) створення сприятливої атмосфери для виявлення 

індивідуальності кожного студента; 3) створення атмосфери, сприятливої для 

вияву творчого потенціалу кожної особистості; 4) урахування природних 

особливостей, темпераменту, зовнішності, характеру, умов виховання 

особистості, схильностей, здібностей тощо під час удосконалення якостей, 

потрібних для створення професійного іміджу; 5) залучення кожного студента до 

практичних дій зі створення власного професійного іміджу для набуття досвіду 

відповідної діяльності як компонента іміджевої компетентності; 6) об’єктивна 

самооцінка рівня сформованості компонентів власного іміджу разом з прагненням 

його вдосконалювати.  

Зауважимо, що оскільки професійний імідж майбутнього вчителя 

технологій містить компоненти, що легко змінити (зовнішність) і такі, над якими 

потрібно працювати тривалий час (професійні й особистісні якості), а також такі, 

що досить складно піддаються контролю та виправленню (голос, хода, жести), 

організаційно-діяльнісний етап триває досить тривалий час, зокрема впродовж 

усього навчання в педагогічному університеті від вивчення тем спецкурсу «Імідж 

сучасного вчителя технологій» до педагогічної практики, коли з’являється 

можливість перевірити створений професійний імідж. 
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Послідовність дій на організаційно-діяльнісному етапі може бути різною, 

але вона має містити: роботу з формуванням «Я-концепції»; роботу над 

зовнішністю; засвоєння створеного для себе образу; вживання в образ; апробацію 

образу в штучно створених ситуаціях; роботу з удосконалення мовленнєвих 

умінь; роботу з удосконалення комунікативної поведінки; розвиток творчого 

потенціалу особистості; 

Засобами формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій 

протягом організаційно-діяльнісного етапу є: зміст навчального матеріалу 

освітньо-професійної програми; методи та форми навчання й виховання; 

міжособистісні стосунки в групі; стиль спілкування викладачів зі студентами; 

освітнє середовище вищого навчального закладу. 

Організаційно-діяльнісний етап не обмежений в часі. Оскільки процес 

формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій передбачає 

цілеспрямовану роботу на кожному курсі, починаючи з першого, професійний 

імідж формують, враховуючи його поступовий характер та беручи до уваги його 

розгалужену структуру. Формування професійного іміджу починається на 

заняттях з «Вступу до спеціальності», «Педагогіки», «Психології», «Історії 

педагогіки», «Філософії» з поступовим упровадженням в навчально-виховний 

процес глосарію з іміджу та тем укладеного спецкурсу «Імідж сучасного вчителя 

технологій» і виховних заходів згідно з виховною програмою «Учитель 

технологій: духовна й високоморальна особистість». Наприклад, під час вивчення 

курсу історії педагогіки студенти продовжували формувати свій образ ідеального 

вчителя за допомогою вивчення спадщини видатних педагогів, порівнювати 

уявлення про модель учителя у різні історичні періоди, а також аналізували 

образи видатних педагогів та їхні складники. Студенти систематизують думки 

видатних педагогів про образ учителя, порівнюють уявлення про педагога та 

педагогічну діяльність у різні історичні періоди та на різних етапах розвитку 

педагогічної науки, аналізують зміни уявлень людства про ідеального вчителя та 

порівнюють їх із власними уявленнями. 
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Робота над формуванням предметно-технологічної компетентності триває 

впродовж усього навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр». Втім, особливу 

увагу приділяють саме підготовці портфоліо майбутнього вчителя технологій. На 

заняттях з методики викладання технологій студенти визначають ту сферу 

практичної діяльності, до якої вони мають поглиблений інтерес та певну кількість 

робіт, що доводять їхню майстерність. Якщо студенти ще не визначилися, їм 

пропонують обрати ту діяльність, до якої вони мають здібності або досвід 

успішної творчої діяльності. Такими сферами діяльності та інтересу вчителя 

можуть бути: різьблення, вишивання, гончарство, моделювання одягу, ліплення, 

художня обробка дерева, розпис, виготовлення виробів з глини, шкіри, соломи, 

лози, бісероплетіння та інші види декоративно-прикладного мистецтва. Викладачі 

пояснюють студентам, з чого можуть складатися їхні майбутні портфоліо: 

практичні роботи, витвори мистецтва, авторські свідоцтва, патенти, нагороди, 

дипломи переможця або учасника різноманітних конкурсів, грамоти від 

керівництва школи, району, міста, області тощо, фотографії з різноманітних 

масових заходів, індивідуальні чи колективні роботи учнів, їхні нагороди тощо.  

Важливою частиною портфоліо сучасного вчителя технологій може стати 

власна інтернет-сторінка, де він розміщує інформацію про себе, свою 

кваліфікацію, власне життєве кредо, думки щодо педагогічної професії, досвід 

роботи, досягнення в професійній діяльності, а також свої роботи та нагороди. 

Сайт може містити й багато іншої інформації, а саме: завдання для учнів, поетапні 

інструкції щодо виконання певних робіт з докладними фотокартками, вікторини, 

конкурси для учнів, методичні матеріали вчителя, секрети професійного успіху, 

професійні мрії, рекомендації для учнів, батьків, колег, віртуальні майстер-класи, 

ідеї для творчості, відео-матеріали тощо.  

У сучасних умовах таке портфоліо може стати сходинкою до професійної 

самореалізації, а також кар’єри вчителя, зважаючи на різноманітні можливості 

сьогодення. Учителі технологій і студенти, майбутні вчителі технологій, стають 

активними учасниками організацій, які отримали назву платформи ініціатив. Такі 

організації покликані дати можливість людям, насамперед, молоді, опанувати нові 
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види діяльності, розкрити та розвинути свій творчий потенціал, провести час 

корисно для себе та оточення. Якщо людина має певні здобутки в якійсь галузі, 

вона може долучитися до проведення заходів, як-от: майстерні, майстер-класи з 

декоративно-прикладного мистецтва, тренінги з особистісного розвитку, заходи з 

благоустрою міста або району, зустрічі з цікавими людьми, поїздки у різні 

куточки країни тощо.  

Так, наприклад, платформа ініціатив «Теплиця» в Слов’янську – це 

відкритий простір для громадських ініціатив та реалізації творчих здібностей 

громадян. Студенти охоче долучаються до її роботи, можуть запропонувати ідею 

заходу або безпосередньо його організувати. Організатори називають це місцем 

для неформальної освіти, саморозвитку та творчості. У неформальній атмосфері 

на таких заходах малюють, співають, переглядають фільми, зустрічаються з 

цікавими людьми, дискутують, беруть участь в іграх, майстер-класах, тренінгах. 

Майбутні вчителі технологій, які мають певні досягнення в якійсь сфері 

практичної діяльності, стають активними учасниками та ведучими різноманітних 

майстер-класів з писанкарства, вишивання, плетіння, виготовлення виробів з 

деревини тощо. У межах платформ ініціатив відбуваються тренінги з ефективної 

комунікації, розвитку відповідальності та громадської активності. Упродовж 

проведення таких заходів студенти отримують можливість відчути себе вільними 

від буденності та почати творити. 

Для східних регіонів країни розвиток таких освітніх програм набуває 

особливого значення, оскільки ці регіони нині вибудовують нову парадигму 

соціокультурних взаємин, що раніше залишалися поза увагою через сформовані 

історичні умови. На сьогодні одне із завдань освітніх та культурних інституцій, 

які працюють у східних областях України, полягає в тому, щоб, спираючись на 

активні сили спільноти, передусім молодь, зробити сучасну культуру й мистецтво 

невід’ємною частиною соціального життя й дати потужні імпульси для їх 

перспективного розвитку. Зазначені освітні програми розраховані на зацікавлену 

аудиторію учнів, студентів, викладачів і співробітників навчальних закладів, 

наукових і культурних організацій, яким належить визначати основні напрями 
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розвитку міста та регіону. Також серед завдань є нагальна потреба впливу на 

соціальне середовище так званих депресивних районів, де правильно вибудувані 

освітні програми взагалі здатні сформувати для спільноти змістоутворювальні 

орієнтири на майбутнє.  

Різнобічність і багатогранність освітніх програм дозволять перетворити 

широке коло її учасників з об’єкта впливу на суб’єкт активної перетворювальної 

культурної діяльності. Студенти технологічного факультету, які беруть активну 

участь у діяльності платформи ініціатив, збирають інформацію про свій досвід 

участі та проведення різноманітних заходів, а також власні досягнення, які 

залучають до портфоліо майбутнього вчителя технологій.  

Як зазначали вище, «Я-концепція» – це ядро професійного іміджу 

майбутнього вчителя технологій. Формування «Я-концепції» триває впродовж 

усього навчання студента в університеті; цей процес потребує декількох років. 

Він відбувається завдяки поглибленню знань, набуттю нового досвіду в нових для 

індивіда видах діяльності, розвитку вмінь самопізнання, самоаналізу тощо, що 

спричиняє зміни у ставленні до себе. Аби процес формування «Я-концепції» 

майбутнього вчителя був ефективним, студент має відчувати відповідальність за 

власний професійний розвиток та перебувати в позиції суб’єкта цього процесу, 

самостійно визначати для себе цілі та способи власного професійного розвитку та 

обирати засоби самовдосконалення. 

Протягом організаційно-діяльнісного етапу відбувається попереднє 

побудова образу із подальшою його самооцінкою та взаємооцінкою. На підставі 

його апробації кожен студент визначає для себе потребу його коригування або 

відшліфовування. Регулярно відбуваються проміжні обговорення досвіду 

створення професійного іміджу під час занять з методики викладання технологій 

та педагогіки, з’ясовуються складнощі та досягнення, способи вирішення 

проблем, що виникають. 

Упродовж організаційно-діяльнісного етапу можливості випробувати 

попередньо створений імідж надаються під час вивчення дисциплін професійно-

педагогічної та практичної підготовки, коли студентам пропонують провести 
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частину лекції або практичного заняття. Так, спробувавши себе в ролі викладача, 

той може оцінити комфортність власних почуттів у своєму образі та ті аспекти 

іміджу, що потребують корекції [62]. Перед проведенням таких рольових ігор 

викладач разом зі студентами обговорюють механізми ефективного 

представлення своїх позитивних особливостей у суспільному спілкуванні, 

механізми подолання негативних емоцій та тривог, що перешкоджають якісному 

самовираженню та механізми самоконтролю й систематичного самокерування для 

утворення власного позитивного професійного іміджу. Викладач нагадує 

студентам, що для вчителя найрозумнішою та найдієвішою стратегією є бути 

максимально природним. Виховною практикою на сьогодні стають 

затребуваними такі особистісні якості педагога, як мистецтво спілкування, 

щирість, відкритість, доброзичливість, ерудиція, імпровізація, артистизм, емпатія, 

фантазія, почуття гумору, рефлексія. 

Під час засвоєння основ психології студентам пропонували вправи, які 

допомагали їм усвідомити психологічні механізми сприйняття образу. Так, для 

вправи «Біографія за портретом» викладач підготував декілька портретів людей, 

біографія яких є знаною, але таких, зовнішність яких незнайома студентам, їм 

пропонували описати імідж, який виникає в їхній свідомості після ознайомлення з 

портретом. Після цього викладач нагадував біографію того, хто зображений на 

портреті. Педагог разом із студентами робили висновок щодо відповідності 

габітарного іміджу людини її професії, аналізували вплив тих чи тих рис 

зовнішності на сприйняття образу.  

Імідж має реалізуватися в спілкуванні з метою підвищити його 

ефективності, з метою певного впливу на суб’єкт комунікації, тому вкрай 

важливою є сформованість у педагогів навичок саморепрезентації, основними 

цілями якої є залучення позитивної уваги і, відповідно, отримання зворотного 

зв’язку. Тому на організаційно-діяльнісному етапі відбувалися спеціальні 

теоретичні заняття і тренінги практичного відпрацювання навичок комунікативної 

та мовленнєвої поведінки. До курсів педагогіки, теорії й методики технологічної 

освіти та методики навчання технології було залучено додаткові теми про 
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комунікативну та мовленнєву поведінку вчителя технологій. Під час роботи над 

темами було з'ясовано теоретичні основи позитивного комунікативного 

спілкування, основні правила правильної вимови та володіння голосом, правила 

підготовки та проведення публічних виступів, особливості застосування 

вербальних та невербальних засобів спілкування, моделі поведінки в конфліктних 

ситуаціях. Значне місце педагог відводить засвоєнню й обговоренню інформації 

про невербальні засоби спілкування – міміку, пантоміміку, такеситику 

(спілкування завдяки дотику), жестику, візуальний контакт.  

Частина занять була присвячена практичному відпрацюванню різних 

моделей комунікативної та мовленнєвої поведінки вчителя технологій, розвитку 

вмінь розуміти невербальні вияви співрозмовника, рівень зацікавленості 

аудиторії, правильного використання жестів у роботі зі школярами, 

вдосконалення навичок самоконтролю міміки та жестикуляції тощо. Вправляння в 

опануванні невербальними компонентами іміджу включало містило вміння 

майбутнього вчителя керувати експресією обличчя, вміння сконцентрувати на 

собі увагу аудиторії за допомогою емоційності й сполученої з нею виразної 

пантоміміки, вміння правильно розподілити увагу, спрямоване на аудиторію, за 

допомогою вигідної просторової організації тіла. 

Для розвитку рефлексивних умінь та формування адекватної самооцінки 

студентам пропонували підготувати презентацію з будь-якої теми, пов’язаної зі 

змістом дисципліни, що вони на той час вивчали, представити її на занятті та 

зафільмувати один одного за допомогою відеокамери. Після чого кожен студент 

мав переглянути запис свого виступу, проаналізувати його щодо враження, яке 

він міг справити на аудиторію, досягнення цілей виступу, ефективності та 

доцільності використання вербальних і невербальних засобів спілкування, 

загального враження від виступу та відповідності його іміджу власному уявленню 

про нього.  

Під час роботи над темою «Рольові моделі вчителя технологій» 

обговорювали стереотипні моделі поведінки вчителя, правила спілкування зі 

школярами, їхніми батьками, своїми колегами на роботі, аналізували хибні звички 
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та наслідки їх, створювали практичні техніки самопрезентації, проводили рольові 

ігри «Батьківські збори в школі», «Педагогічна рада». У рольових іграх студентам 

пропонували ролі класного керівника, методиста, директора школи, заступників 

директора школи, психологів, інших педагогічних працівників або батьків. 

Майбутні вчителі мали колективно вирішити складні педагогічні ситуації та 

знайти кілька варіантів їх розв'язання. На практичних заняттях також аналізували 

причини негативного іміджу педагогів, аналізували способи їх попередження та 

уникнення. 

Куратори груп проводили бесіди «Якою я бачу свою майбутню професійну 

діяльність?», «Образ ідеального вчителя технологій», «Які зміни в професійній 

діяльності вчителя технологій відбудуться в майбутньому?», «Чи може людство 

обійтися без учителів?», «Освітні технології майбутнього та роль учителя». Також 

студентам пропонували написати твори-мініатюри на теми: «Учитель, який 

справив на мене враження в дитинстві», «Особистість формується батьками. 

Учитель не відіграє вирішальної ролі. Чи ви згодні з цим?» 

У позааудиторній роботі використовували різноманітні конкурси, турніри, 

що сприяли формуванню «Я-концепції» студентів та їхнього творчого потенціалу 

[67]. Так, метою проведення «Педагогічного турніру» є підвищення престижу 

педагогічної праці серед майбутніх учителів, формування їхньої професійної 

спрямованості та сприяння створенню професійного іміджу.  

У якості відбіркових турів та задля підготовки до університетського етапу 

турніру в групах були проведені конкурси педагогічної винахідливості. Серед 

конкурсних завдань були: конкурс «Педагогічна імпровізація», рольова гра 

«Співбесіда з роботодавцем», творчий конкурс «Портрет майбутнього вчителя 

технологій» тощо.  

Під час конкурсу «Педагогічна імпровізація» студенти мали відповісти на 

непередбачувані та складні запитання школярів. Окрім педагогічної коректності 

відповіді, оцінювали також дотепність, винахідливість студента, його почуття 

гумору й урахування особливостей аудиторії.  
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Завданням рольової гри «Співбесіда з роботодавцем» було переконати 

роботодавця в галузі освіти взяти студента на роботу, використати 

самопрезентацію-портфоліо власних педагогічних здобутків та позитивних 

якостей як учителя, людини, зацікавити своєю особистістю та описати педагогічні 

перспективи співпраці з ним. Той, хто виконував роль роботодавця, мав якомога 

більше з’ясувати про потенційного працівника та оцінити його кваліфікацію й 

перспективи співпраці з ним, на основі чого треба було прийняти рішення про 

позитивну чи негативну відповідь майбутнього працівника. 

Виконуючи творче завдання «Портрет майбутнього вчителя технологій», 

студенти, використовуючи творчу уяву, запропоновані картинки, маркери, клей, 

знання, а можливо, і почуття гумору, мали створити колективний колаж-картину, 

яка б відбивала основну ідею створення позитивного професійного іміджу 

вчителя технологій майбутнього і його зміст. 

На заняттях з психології певний час присвячений тренінгу креативності, 

розвитку творчого мислення та підвищенню творчого потенціалу. Тренінг містить 

вправи, спрямовані на розвиток здатності генерувати ідеї, вмінь виявляти сутність 

проблеми, піддавати сумніву стереотипи, виявляти різні аспекти проблеми, 

змінювати її сутність, заналізовувати її, а також вправи, спрямовані на розвиток 

рефлексивних умінь [412]. 

Наведемо зміст деяких вправ. Наприклад, у вправі «Піддавай все сумніву», 

спрямованій на формування самостійного мислення та розвиток вміння діяти зі 

свідомою обізнаністю, що є складниками творчості, студентам пропонували 

прочитати статтю з науково-технічного видання, яка стосується їхніх професійних 

інтересів. Потім їм надавали 10 хвилин для її оцінювання: не власне змісту статті, 

а припущень (які зробив автор, які б зробили самі студенти, читаючи цю статтю). 

Що станеться, якщо всі ці припущення виявляться хибними? Якщо якесь одне 

буде неправильним? Як з'ясувати, чи вони правильні? Припущення можуть іноді 

блокувати накопичення знання й перешкоджати творчості. Наша здатність 

мислити творчо руйнується припущеннями, які далеко не завжди є правильними. 

Коли людина здатна правильно оцінити свої та чужі припущення, їй легше діяти 



 

 203 

правильно.  

Вправа «Матеріальні вклади» вчить не відкидати ідеї, які спершу видаються 

безглуздими, оскільки часто саме так виникають геніальні винаходи. Студентам 

пропонували подумати про широку галузь виробництва, де завжди 

використовують якісь матеріали, наприклад, це можуть бути машини (сталь), 

літаки (легкі метали), офісні будівлі (скло та бетон) чи посуд (глина). Галузь 

виробництва записували в блокноті. Під надписом малювали чотири кола: у 

першому студенти фіксували матеріали, знані ними, а в інших – цілком відмінні 

від них матеріали. Наприклад, щодо машин це можуть бути вода, килими та гума. 

Потім, працюючи в невеликих групах, студенти аналізують матеріали, 

обрані ними, та розмірковують про те, як можна виробити цей продукт із таких 

матеріалів. Під час виконання цієї вправи студентам рекомендують не намагатися 

бути систематичними, а дозволити вільно мислити, незважаючи на те, що 

спочатку ідеї можуть здаватися божевільними. Часто потрібно змінити аспект і 

доопрацювати ідею, перш ніж вона стане корисною.  

Під час вирішення складних питань ефективною є методика 

«Перетворююче мислення». Її застосовують як вправу, що має на меті підготовку 

студентів до вирішення технічних задач. Сутність вправи полягає в 

«розкручуванні» думки чи ідеї доти, поки не з'явиться відшукуване рішення. Цей 

метод охоплюває декілька розумових операцій: 

 Заміна. Питання: «Чим можна замінити цей компонент, процес чи підхід?» 

 Комбінування. Питання: «Які процеси, компоненти, ідеї можна поєднати?» 

 Адаптація. Питання: «Із чим можна порівняти проблему? На яку іншу 

проблему вона схожа?» 

 Розподіл. Питання: «Як можна просторово розподілити суперечливі 

вимоги?» 

 Об’єднання або інтеграція. Питання: «Чи можна поєднати однорідні 

об’єкти в систему? А однорідні операції в часі?»  

 Збільшення, зменшення або модифікація. Питання: «Що сюди можна 

додати? Від чого можна відмовитися? На чому можна акцентувати? Чи можна 
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щось зробити більше чи менше?» 

 Новий погляд. Питання: «Чи можна вирішення проблеми застосувати якось 

інакше?» 

 Усунення. Питання: «Чого можна зовсім позбутися чи відмовитися без 

жертв?» 

 Перебудова або переробка. Питання: «Чи можна переробити саму 

проблему? Чи можна її перебудувати? Чи можна її переоформити?» 

Такі питання сприяють з'ясуванню нових можливостей під час вирішення 

технічних задач. Вправа зумовлює подолання звичних вузьких меж логіки та нове 

«прочитання» проблеми. 

Сутність вправи «Розворот» – перекручування самої проблеми. Якщо 

завданням є удосконалення об’єкта чи технології, то коли застосовують цю 

техніку, завдання формулюють так: «Що ми повинні зробити, щоб значно 

погіршити властивості об’єкта?» Протягом декількох хвилин учасники 

концентруються на негативних варіантах своєї проблеми. Потім у процесі 

осмислення нових ідей може виявитися, що недоліки властиві об’єкту, тоді 

завданням буде їх усунення. 

Такі вправи спричиняють у студентів почуття задоволення, оскільки дають 

їм можливість перевірити свої творчі здібності, виявити свою індивідуальність, 

застосувати власні знання в нестандартній ситуації, усвідоми інакше себе. 

Водночас, потреба творити стимулює студентів до набуття нових знань, у них 

підвищується інтерес до фахових дисциплін. Студенти переконуються в нагальній 

потребі долати певні труднощі для досягнення позитивного результату. 

Упродовж організаційно-діяльнісного етапу регулярно відбувалися 

проміжні обговорення досвіду створення професійного іміджу під час занять з 

методики викладання технологій та педагогіки, на яких з’ясовували труднощі та 

досягнення, способи вирішення проблем, що виникали. 

Протягом випробувального етапу результати роботи зі створення 

професійного іміджу перевіряли під час педагогічної практики студентів.  
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Мета випробувального етапу – апробувати на практиці сформований 

професійний імідж під час роботи з безпосередніми реципієнтами іміджу, тобто 

під час педагогічної практики в школі. 

На випробувальному етапі студент втілює створений образ та перевіряє 

його ефективність. 

Завдання: 

- під час педагогічної практики студентів у школі одним із завдань є 

випробування власного професійного іміджу в роботі зі школярами; 

- під час педагогічної практики приділити увагу тим характеристикам 

особистості та професійної діяльності, які відповідають критеріям сформованості 

професійного іміджу вчителя технологій; 

- наприкінці педагогічної практики провести опитування школярів та інших 

учасників педагогічного процесу, який склався в їхній свідомості (за укладеною 

анкетою), щодо професійного іміджу практиканта. 

Умови ефективності роботи на випробувальному етапі: 1) зоорієнтування 

студента на апробацію власного професійного іміджу під час проходження 

педагогічної практики; 2) зосередження студента на меті та головних завданнях 

педагогічної практики без надмірного фокусування на власному іміджі; 3) 

складання комплексної оцінки професійного іміджу майбутнього вчителя 

технологій (завдяки опитуванню школярів, керівників практики, адміністрації 

школи, батьків тощо, тобто усіх, хто мав контакти з практикантом). 

Рефлексивний етап спрямований на самоаналіз кожним студентом 

відповідності створеного іміджу ідеальному, а також аналіз власних досягнень 

або невдач щодо виконання стратегічних цілей. 

На рефлексивному етапі студент самостійно або за допомогою спеціально 

укладеної анкети аналізує своє відчуття гармонійності власного професійного 

іміджу. Критерієм його суб’єктивної гармонійності є сприймання образу як 

невід’ємної частини особистості, комфортність професійної діяльності в цьому 

образі. Якщо є дискомфорт у відчутті, студент вносить зміни до тієї частини 

професійного іміджу, яка, на його думку, потребує корекції. За допомогою 
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рефлексивного аналізу студент пригадує та виявляє основні відчуття від вживання 

у власний професійний імідж, ефективні та неефективні дії, форми поведінки 

тощо, формулює проблеми, які виникли, аналізує причини невдач та труднощів. 

Рефлексія також допомагає кожному студентові виявити найефективніші 

способи діяльності щодо формування, підтримки та корекції власного 

професійного іміджу, відчути задоволення від результату діяльності та 

самореалізації особистості та відстежити процес саморозвитку особистості як 

творця. 

Упродовж рефлексивного етапу технології студенти застосовують 

рефлексивний аналіз у формі самоінтерв’ювання, яке допомагало усвідомити 

переваги та недоліки власної роботи та особистісні здобутки. Студентам 

заздалегідь пропонують запитання, за якими вони могли здійснити рефлексивний 

аналіз результатів своєї діяльності зі створення професійного іміджу: 

 Чи відчував я себе гармнонійно у своєму професійному іміджі? 

 У чому моє головне досягнення? Що вдалося удосконалити? 

 Чому та як я його досяг? 

 Чи збігаються мої відчуття від власного професійного іміджу з оцінкою 

моїх учнів та керівника практики? 

 Що було найскладнішим? 

 Як я подолав труднощі? 

 Чи було щось у моєму іміджі, що призводить до відчуття дискомфорту? 

 Чого я раніше не міг робити, а тепер можу? 

 Як змінилися мої знання, світогляд? 

 Що я зрозумів про своє незнання? 

 Чи правильно я розставив акценти у своєму іміджі? 

 Чи залишилися будь-які складники професійного іміджу, які б можна було 

підкреслити поза моєю увагою через мою невпевненість у власних здібностях? 

 На що потрібно звернути увагу в подальшій роботі? 

 Які якості мені допомогли досягти успіху? 
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Ефективність рефлексії залежить від певних умов: довіра між викладачем та 

студентами; наявність адекватної самооцінки в студентів; прагнення 

самовдосконалення; об’єктивність оцінок (неприпустимі нескромність, іронія, 

безтактність); помірна самокритичність студента; демократичність. 

Стимулювальний етап – це етап мотивації активності майбутніх учителів 

технологій у самоформуванні позитивного професійного іміджу, що досягається за 

допомогою:  

- ігор (організаційно – діяльнісні й рольові) за іміджевою тематикою; 

- дискусій з питань теорії та технології формування різних складників 

професійного іміджу; 

- заохочення ініціативи й творчої активності студентів як суб’єктів 

самоформування складників професійного іміджу. 

Перегляд художніх та документальних фільмів про педагогів – справжніх 

майстрів своєї праці для студентів є заохоченням для розвитку ініціативи й творчої 

активності, сприяє формуванню позитивно-почуттєвих реакцій на певні вдалі дії 

героїв кінострічок. За результатами обговорення відповідних фільмів, а також 

уроків технологій кращих вчителів шкіл міста, виникає усвідомлення 

особистісного сенсу в оволодінні певними складниками іміджу педагога у сфері 

цілей і завдань професійно-культурного розвитку (ці показники свідчать про 

сформованість у нього смислотвірних мотивів активності в самоформуванні 

професійного іміджу).  

Майбутній учитель технологій самостійно укладає програму завдань-

самозабов’язань, зорієнтованих на оволодіння різними складниками образів     

«Я» – особистості й професіонала і зовнішніх характеристик, особистий план її 

виконання. 

Оцінно-результативний етап, упродовж якого триває робота над оцінкою 

самоформування складників професійного іміджу за допомогою створених 

критеріїв і показників. 
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Основною формою роботи над професійним іміджем майбутніх учителів 

технологій вважаємо самостійну роботу студентів, спрямовану на 

самовдосконалення, що має відбуватися впродовж усього навчання в 

педагогічному університеті, а також триватиме під час професійної діяльності 

фахівця. Організація позааудиторної діяльності дає широкі можливості для 

проведення виховних заходів, спрямованих на актуалізацію потреби формування 

професійного іміджу майбутніх учителів технологій та практику застосування 

отриманих знань про професійний імідж. Педагогічна та технологічна практики 

зумовлюють перевіряння дієвості професійного іміджу в роботі з основними його 

реципієнтами – школярами.  

Функція технологічного блоку зазначеної технології (її структура: 

концептуальний, змістово-процесуальний та кадрово-ресурсний блоки) – 

слугувати носієм концептуальних ідей, адекватних їм особистісно-розвивальних 

організаційних форм, спеціальних інноваційних методів і засобів формування у 

студентів цінностей професійного іміджу, перетворення їх в особистісні, 

забезпечення підвищення рівня професійно-педагогічної культури 

університетських кадрів. 

Педагогічна технологія як технологічний конструкт структурно-

функціональної моделі формування іміджу майбутнього вчителя технологій у 

системі виховної роботи педагогічного університету – це продумана в усіх 

деталях спільна діяльність викладачів і студентів технологічного факультету ВНЗ, 

цільовими орієнтирами якої є всі складники цього феномену, а логіка здійснення 

якої передбачає етапність та взаємозв’язок активностей усіх суб’єктів освітнього 

процесу на шляху до мети, цілісність методів, форм і засобів прямування до неї, їх 

особистісно зорієнтовану спрямованість, здійснення діагностики поточних і 

кінцевих результатів в умовах забезпечення зворотного зв’язку. 

Технології формування в майбутніх учителів технологій професійного 

іміджу притаманна така структура:  

1) концептуальний компонент, у якому відбивається «ідеологія» 

проектування й реалізації цієї педагогічної технології;  
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2) змістово-процесуальний компонент, елементами якого є: а) мета й 

конкретні цілі впровадження відповідної технології у практику професійно-

педагогічної підготовки студентів; б) організаційні форми з'ясування майбутніми 

фахівцями можливостей змісту навчальних дисциплін в оволодінні складниками 

професійного іміджу й залучення їх до процесу його активного самоформування 

(організація та проведення лекцій, семінарських і практичних занять із дисциплін 

культорологічного, психолого-педагогічного та спеціального фахового циклів; 

організація процесу оволодіння майбутніми педагогами цінностей змісту 

спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій»; в) система раціональних 

способів мотивації, проектування, організації й стимулювання дій, значущих для 

перетворення освітнього та виховного процесів на технологічному факультеті 

педагогічного ВНЗ у джерела реалізації його іміджевої політики, досягнення її 

кінцевих особистісно-розвивальних цілей; 

3) кадрово-ресурсний компонент, функція якого полягає в забезпеченні 

неперервного підвищення викладачами педагогічного ВНЗ рівнів сформованості 

компетентностей – методологічної, культорологічної, психолого-педагогічної та 

спеціальної фахової. Наведемо змістове наповнення кожного з означених 

компонентів. 

Сутність концептуального компонента технології складають такі 

принципи регуляції процесу формування в майбутніх учителів технологій 

професійного іміджу: 

– принцип аналізу процесу формування в майбутніх учителів технологій 

професійного іміджу як соціокультурного загальнопедагогічного феномену, цілі, 

зміст, функції і структура якого перебувають у відповідності з особистісно-

розвивального парадигмою розвитку педагогічної освіти; 

– принцип посилення професійно-культурного компонента у змісті вищої 

педагогічної освіти за рахунок його іміджевого складника; 

– принцип педагогічного проектування цілей, змісту й методики сприяння 

процесу оволодіння студентами ціннісними складниками професійного іміджу на 

цілісній й особистісній основах; 
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– принцип домінування в методиці формування в майбутніх учителів 

технологій професійного іміджу складників натнення й опочуттєвлення; 

– принцип організації педагогічної взаємодії зі студентами як процесу 

співробітництва у справі створення ними руху іміджевою траєкторію 

професійного становлення й розвитку; 

– принцип опертя процесу здійснення викладачами технологічного 

факультету іміджевої політики на спеціальні психолого-педагогічні знання, 

власну активність у професійно-педагогічному вдосконаленні. 

Змістово-процесуальний компонент технології формування в майбутніх 

учителів технологій професійного іміджу має три складники: 

1. Загальна мета впровадження технологій у процес професійно-

педагогічної підготовки студентів на інституційному рівні – його модернізація на 

технологічному факультеті відповідно до потреб ВНЗ у реалізації на практиці 

етнокультурної, особистісно-розвивальної парадигми формування особистості 

майбутнього вчителя. 

Відповідна модернізація фахової підготовки студентів є потрібною 

інструментальною цінністю, підґрунтям для оволодіння ними цінністю 

акмеологічного рівня – професійним іміджем. 

Провідні цілі такої модернізації такі: 

– оновлення професійно-культурного складника змісту фахової підготовки 

майбутніх учителів технологій завдяки культурознавчим цінностям, в ієрархії 

яких українська етнокультура й мова посідають провідне місце, наповнення його 

цінностями культури формування професійного іміджу; 

– створення в педагогічному університеті особистісно-розвивального 

середовища, провідна функція якого – стимулювання активності студентів 

технологічного факультету в самоформуванні компонентів та елементів 

професійного іміджу; 

– надання натхнення й опочуттєвлення змісту методики оволодіння 

студентами технологічного факультету цінностями професійного іміджу; 
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– досягнення стану оптимальності в управлінні процесом формування в 

майбутніх учителів технологій професійного іміджу. 

2. Організаційні форми усвідомлення майбутнім фахівцям можливостей 

змісту навчальних дисциплін в оволодінні складниками професійного іміджу й їх 

залучення до процесу його активного самоформування. 

Провідні традиційні форми – лекції, семінарські й практичні заняття із 

дисциплін культурологічного, психолого-педагогічного й спеціального фахового 

циклів. Із метою формування в студентів професійного іміджу застосовують 

фронтальні (лекції), групові (на практичних і семінарських заняттях), 

індивідуальні та змішані (індивідуально-групова, парно-групова та фронтально-

групова) форми організації навчальної роботи. 

Вимога до відповідних лекцій – особистісна зорієнтованість, 

персоніфікованість. Провідні функції семінарських і практичних занять з усіх 

дисциплін навчального плану – інтерактивна (спрямована на формування умінь 

міжособистісної взаємодії) і розвивальна (зорієнтована на розвиток уявлень про 

себе як учителя технологій, критичного мислення студентів, їх емоційно-

почуттєвої й мотиваційної сфер тощо); навчальна (є ефективним засобом 

засвоєння студентами змісту освітніх програм); виховна (забезпечує формування 

в майбутніх педагогів якостей, пов’язаних із професійним іміджем: толерантності, 

сміливості в судженнях, толерантності (поваги до позиції інших), принциповості 

тощо); комунікативна (прямо сприяє самоформуванню образу зовнішніх 

характеристик).  

Педагогічний діалог – це найбільш доцільна форма побудови семінарських і 

практичних занять із загальнокультурних і фахових дисциплін у контексті 

з'ясування їх ціннісного потенціалу для перетворення у свідомості студентів 

професійного іміджу в особистісно значуще поняття. Він забезпечує не тільки 

їхню активну пізнавальну діяльність, але й готовність до вияву ініціативи, 

творчості, колективного пошуку істини, обміну думками тощо. 

Значущими в сукупності організаційних форм, що забезпечують мотивацію 

активності майбутніх учителів технологій в оволодінні професійним іміджем, є 
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заняття-спостереження, заняття дискусійної форми й заняття-вивчення кращого 

досвіду роботи вчителів технологій. 

Функція перших – розвиток педагогічної спостережливості під час 

демонстрації кращими педагогами власного професійного іміджу (насамперед на 

уроках у школі, під час перегляду кінофільмів, присвячених педагогічній 

тематиці), формування професійних зразків та ідеалів. 

Етапи заняття-спостереження: 

– підготовчий (на ньому студенти ознайомлюються з певними складниками 

педагогічного іміджу, явищем, що стане предметом спостереження на уроці в 

загальноосвітній школі чи під час перегляду кінофільму); 

– проектувальний (визначення мети й програми спостереження за діями 

досвідченого педагога); практична підготовка до проведення спостереження 

(вивчення методики нотування перебігу спостереження, форм записів, вимог до 

оформлення результатів); 

– дієво-рефлексивний (безпосереднє проведення спостереження, 

обговорення й аналіз та узагальнення його результатів). 

Проведення занять дискусійної форми вимагає укладання викладачем ВНЗ 

системи евристичних запитань, спрямованих на потрібнення завдання на 

підзавдання. Кожне з відповідних запитань має сприяти усвідомленню студентом 

нової стратегії – мети діяльності у проекції на оволодіння цінностями 

професійного іміджу. Проте це тільки одне із завдань педагога на етапі 

планування дискусій, тема якої вони разом зі студентами. Наступний етап давно 

відомий викладачам вищої школи – складання та оприлюднення плану заняття, 

рекомендацій до опрацювання джерел. Доцільно також спрогнозувати можливий 

перебіг обговорення дискусійних питань, дібрати вербальні засоби відповідно до 

образів професійного іміджу, самопізнання, активності в професійному 

самостановленні тощо. Заздалегідь майбутні фахівці мають ознайомитися з 

правилами культури ведення дискусій. Обов'язково треба призначити ведучого 

заняття та його помічників. 
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Під час проведення дискусії ставлять і реалізують завдання, пов’язані з 

послідовним залученням до дискусії евристичних запитань (технологія цієї 

публічної діяльності докладно зафіксована в методичній літературі. 

Доцільно спиратися на весь арсенал різноманітних форм організації й 

проведення навчальних дискусій, який накопичив світовий педагогічний досвід. 

Однак за результатами наших педагогічних розвідок для формування в студентів 

складників педагогічного іміджу найбільш ефективними є: дебати (студенти 

поділяються на команди «Ствердження» й «Заперечення» і обстоюють 

колективно створену позицію); круглі столи (дискусії, у яких бере участь 

невелика кількість студентів (3–5 осіб) – рівноправних учасників), форуми 

(обговорення дискусійного питання проводять як засідання експертної групи, яка 

дискутує з рештою однокурсників – аудиторією); імітаційні ігри (їх трактують як 

систему рольових функцій і настанов з метою моделювання та дослідження 

можливих взаємин, притаманних для певної професійної діяльності). 

Третім і найважливішим елементом змістово-процесуального компонента 

технології є система раціональних способів мотивації, проектування, організації 

та стимулювання активності студентів у оволодінні складниками професійного 

іміджу. 

Найбільш ефективними раціональними методами мотивації активності 

майбутніх учителів технологій у самоформуванні професійного іміджу є такі: 

– репрезентація викладачами зразків і результатів активності учителів у 

досягненні статусу носіїв професійного іміджу; 

– орієнтування студентів на обов’язкову мотивацію способів розв’язання 

проблемних професійно-педагогічних завдань і ситуацій іміджевого змісту; 

– практичне відпрацювання студентами змодельованих ситуацій входження 

в нову соціальну роль – «носій позитивного професійного іміджу»; 

– зіставлення майбутніми фахівцями іміджевих характеристик педагогів 

(героїв художніх творів, кіногероїв, кращих учителів-практиків) і власних 

відповідних характеристик як майбутніх учителів технологій; 
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– забезпечення адресної педагогічної підтримки пошуку студентами 

особистісного сенсу самоформування конкретних складників професійного 

іміджу; 

– емоційно-почуттєве забарвлення цінностей змісту професійного іміджу 

вчителя технологій художньо-графічними засобами. 

Чільне місце в структурі методів забезпечення активності майбутніх 

педагогів у самоформуванні позитивного професійного іміджу належить 

проектувальним: 

– занурення студентів у створення іміджевих портретів кращих учителів 

технологій України; 

– орієнтування майбутніх фахівців на створення цільових проектів власної 

діяльності як педагогів-майстрів, носіїв позитивного іміджу; 

– вправляння студентів у створенні розрахованих на близьку й далеку 

перспективи програм самоформування професійного іміджу (аспект професійно-

педагогічного зростання); 

– вправляння майбутніх учителів технологій у складанні особистих планів 

реалізації іміджевих цільових програм професійно-педагогічного розвитку; 

– педагогічне консультування в питаннях створення студентами власних 

методів, прийомів і засобів виконання планів самоформування певних складників 

професійного іміджу; 

– педагогічне проектування засобів і способів організації й стимулювання 

досягнення вершин професійного іміджу майбутніх учителів технологій. 

Безпосередньо провідними методами організації процесу самоформування 

студентами професійного іміджу є такі: 

– діалогічна активність щодо суб’єкта самоформування професійного 

іміджу; 

– організація рефлексивних дій студентів щодо оволодіння ними 

професійним іміджем; 
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– діалогове проникнення викладача й студента у царину носіїв позитивного 

педагогічного іміджу, шляхи й способи оволодіння ним як особистісною 

цінністю; 

– організація соціально-педагогічних і соціально-психологічних тренінгів 

щодо розвитку зовнішніх характеристик професійного іміджу студентів, 

насамперед комунікативної компетентності; 

– організація культурологічних самодосліджень з проекцією на 

характеристики професійного іміджу вчителя технологій; 

– організація особистісно-розвивальної роботи студентів у парах, 

спрямованої на підвищення ступеня адекватності самооцінювання сформованості 

певних іміджевих характеристик; 

– систематичне залучення майбутніх учителів технологій до професійно-

технологічної та педагогічної творчості як засобів оволодіння іміджевими 

якостями; 

– організація самоосвітньої діяльності студентів у галузі професійно-

педагогічного розвитку; 

– організація професійного самовиховання іміджевих якостей. 

Основними складниками групи методів стимулювання активності 

майбутніх учителів технологій у самоформуванні професійного іміджу є: 

– організаційно-діяльнісні й рольові ігри іміджевої тематики; 

– метод спонукання до самопізнання власних внутрішнього й зовнішнього 

образів «Я» як підсистем іміджу; 

– дискусії з питань теорії та технології формування професійного іміджу 

вчителя технологій; 

– створення моральних професійно-педагогічних ситуацій; 

– педагогічні вимоги до організації студентами процесів самоформування 

професійного іміджу; 

– заохочення ініціативи й творчої активності студентів як суб’єктів 

самоформування складників професійного іміджу. 
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3. Кадрово-ресурсний компонент технології. Сукупність складників – 

програма цільових дій суб’єктів управління навчально-пізнавальною діяльністю 

студентів педагогічного університету щодо постійного підвищення ними 

кваліфікації. 

Програма охоплює формальну, неформальну та інформальну форми 

післядипломної освіти управлінців – працівників ректорату, деканів факультетів 

та їх заступників, завідувачів кафедр і викладачів. Її методологічне підґрунтя – 

цілісний підхід до підвищення рівня культурологічної, методологічної, 

психолого-педагогічної та спеціальної фахової компетентностей. 

У межах цієї програми особливу увагу приділяють цілям підготовки 

управлінців до забезпечення якості формування в майбутніх учителів технологій 

професійного іміджу. 

Передусім, це такі провідні цілі: 

– сформувати в працівників деканату технологічного факультету і його 

кафедр методологічну готовність до забезпечення якості формування в студентів 

усіх компонентів професійного іміджу; 

– залучити викладачів усіх кафедр до процесу оновлення навчальних 

програм, які повинні відповідати культурологічним орієнтирам професійно-

культурного розвитку студентів і тим новим компетентностям, що визначають 

іміджеве «обличчя» випускника; 

– забезпечити оптимальність культурологічної та психолого-педагогічної 

післядипломної освіти всіх суб’єктів формування в майбутніх учителів технологій 

професійного іміджу, її здійснення формальними (у межах теоретико-

методологічних семінарів ВНЗ, під час стажування тощо) й інформальними 

(професійні самоосвіта й самовиховання) засобами; 

– оновити тематику психолого-педагогічних досліджень у ВНЗ завдяки її 

іміджевому складнику; 

– підвищити рівень спеціальної фахової, зокрема, технологічної 

підготовленості викладачів факультету, окреслити перед ними завдання бути 



 

 217 

справжніми педагогічними взірцями для студентів, носіями цінностей 

професійного іміджу. 

Потрібна умова якісного функціонування кадрово-ресурсного компонента 

створеної технології – забезпечення безперервності оволодіння працівниками ВНЗ 

методологічними, культурологічними, психолого-педагогічними й спеціальними 

фаховими цінностями, значущими для формування у студентів професійного 

іміджу.  

Отже, спроектована авторська педагогічна технологія та етапи її реалізації 

відображає особистісно-професійний аспект технологічної освіти майбутнього 

вчителя технологій у системі виховної роботи педагогічного університету. 

Вважаемо, що гарантом ефективності цієї технології, як будь-якої технології є 

можливість її впровадження в освітньо-виховний процес будь-яким викладачем 

або вчителем зі звичайним рівнем підготовки. 

 

3.2. Критерії та показники сформованості іміджу майбутнього вчителя 

технологій 

 

Ефективність процесу формування професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій забезпечується передусім досягненням певного значення 

критеріальних показників, що дає можливість фіксувати й аналізувати його 

рівневі характеристики. Критерій у психолого-педагогічній літературі визначають 

як засіб для судження, ознаку, враховуючи яку, оцінюють, визначають чи 

класифікують щось [171]. Критерій – це ідеальний зразок, що виражає найвищий, 

найдосконаліший рівень явища, яке вивчається [305]. Критерій визначає 

спрямованість пошуку якісних і кількісних показників, що вимірюються різними 

параметрами або індикаторами. У певній спосіб показник відображає критерій, і 

через це його можна спостерігати й вимірювати [305]. Як підкреслює 

А. Ковальчук, поняття «критерій» та «емпіричний показник» співвідносяться між 

собою як загальне та специфічне: критерій характеризує загальну ознаку, а 

емпіричний показник – особливості її прояву. Критерій містить ті напрями, за 
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якими оцінюється ефективність створення позитивного іміджу. Кожен критерій 

має свої показники; цей процес має системоутворювальний зміст, який 

виражається в тому, що всі показники критерію представляються в їхній 

сукупності [195]. Зміст критеріїв тісно пов’язаний з цілями створення іміджу 

особистості [195; 299]. 

Визначення ґрунтовних критеріїв і показників сформованості в майбутніх 

учителів технологій професійного іміджу базується на структурно-

функціональному аналізі їхнього професійного становлення й розвитку, 

типологічних особливостей цих процесів. Відтак основними можна назвати 

теоретичні положення закордонних психологів (К. Роджерс, Р. Мей, А. Мідтс, 

А. Маслоу та ін.) щодо різних аспектів культурного становлення особистості – її 

металізації – у процесі індивідуального розвитку. Передумовою визначення 

відповідних критеріїв є результати досліджень вітчизняних науковців, присвячені 

гуманізації навчально-виховного процесу й особистісно орієнтованому підходу до 

нього (Г.Балл, І. Бех, Б. Братусь, В. Рибалка, Н. Побірченко, Б. Федоришин та ін.). 

Відштовхуємося від тих уявлень щодо визначення рівня професійно-

педагогічної культури особистості, згідно з якими в другій половині двадцятого 

століття знання, діяльнісні характеристики та ставлення до педагогічної праці 

вважаються головними критеріями оволодіння нею. Так, зокрема, У. Суна до 

критеріальних ознак зараховує такі: «Інформативні знання (ерудиція), оцінні 

уявлення, інтенсивність залучення до естетичних цінностей, участь у 

самодіяльній творчості, розвиток естетичних моментів у пізнавальній діяльності» 

[380, с.87]. 

Врахування надбань особистісно орієнтованого підходу вимагає від нас, 

крім діяльнісних, виділення й суто особистісних критеріальних ознак 

сформованості професійного іміджу в майбутнього вчителя технологій. Такого 

вимагає сама сутність цього феномену: адже образ «Я» – особистості й 

професіонала – це надбання професійної свідомості особистості майбутнього 

педагога. Тобто у відповідних критеріях мають увиразнитися характеристики всіх 

сфер особистості – духовно-моральної, потребо-мотиваційної, когнітивної, 
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афективної та соціально-психологічної. Можна, звичайно, відповідно назвати й 

критерії: духовно-моральний, мотиваційний, когнітивний, емоційно-почуттєвий і 

соціально-психологічний. Однак треба також враховувати соціальні вимоги до 

рівнів сформованості у студентів певних іміджевих якостей, їхній динамічний 

характер, здатність до досягнення вищих ступенів якості у процесі 

самовдосконалення майбутніх учителів технологій як особливої діяльності. 

Методологічно доцільною процедурою може бути поділ усіх критеріїв на 

потребо-мотиваційні й нормативно-регулятивні (у діяльності професійного 

самовдосконалення), які представлені в табл. 3.1 – 3.3.  

Таблиця 3.1 

Потребо-мотиваційна група критеріїв і показників 
Крітерії спрямованісті особистості 

студента на імідж 
Показники вияву складників спрямованості 

особистості на імідж 
1. Потреба в самопізнанні реальних 
образів «Я» – особистості й професіонала 
та зовнішніх характеристик. 

Виявляється в намаганнях визначити ступінь 
сформованості в себе системних і функціональних 
характеристик професійного іміджу. 

2. Усвідомлена потреба в самоформуванні 
складників образів «Я» – особистості й 
професіонала та зовнішніх характеристик. 

Свідоме рішення щодо особистісно-професійного 
самовдосконалення з формування професійного 
іміджу. 
Наближена до об’єктивного самооцінка рівня 
професійного розвитку. 
Спрямованість до професійного 
самовдосконалення, розвитку професійної 
самосвідомості, що фіксується за показником 
«зацікавленість» своїм іміджевим «Я». 

3. Мотивація активності  самоформування 
професійного іміджу. 

Перетворення у свідомості особистості студента 
професійного іміджу в особистісну цінність, що 
виявляється в частоті проявів актів його 
позитивних емоційно-почуттєвих й 
інтелектуальних реакцій на демонстрації 
складників цього феномену. 
Наявність особистісного смислу в оволодінні 
відповідними складниками й актів цілепокладання 
у сфері професійно-культурного розвитку. 

4. Ціліспрямованість до  самоформування 
професійного іміджу: 
- активність у досягненні іміджевих 
цільових орієнтирів; 
- вимогливість до себе у процесі 
оволодіння іміджевими 
характеристиками. 

Застосування цільової програми дій, завдань – 
самозабов’язань, спрямованих на оволодіння 
складниками професійного іміджу: 
- прояви невдоволеності щодо власного рівня 
активності у професійно-культурному розвитку; 
- наявність конкретних вольових дій щодо 
підвищення якості реалізації іміджевого 
особистісно-розвивального плану. 
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Враховуючи наявність у структурі професійного іміджу двох образів, 

доречно поділити нормативно-регулятивні критерії на дві групи. Отже, наявні такі 

критерії оцінки сформованості професійного іміджу у студентів: 

- потребо-мотиваційний критерій – сформованість складників 

спрямованості особистості майбутнього педагога на професійний імідж; 

- перша група нормативно-регулятивних критеріїв – відповідність 

сформованості елементів образу «Я» – особистості й професіонала суспільним і 

державним вимогам; 

 - друга група нормативно-регулятивних критеріїв – відповідність 

сформованості складників образу зовнішніх характеристик суспільним і 

державним вимогам. 

Таблиця 3.2 

Перша нормативно-регулятивна група критеріїв 
Критерії інтегральних професійно-
педагогічних якостей як складників 

образу «Я» – особистості й 
професіонала 

Показники сформованості професійно-педагогічних 
якостей образу «Я» – особистості й професіонала 

1 2 
1. Мотивація до професійної 
діяльності. 

Вербальні вияви під час практичних занять і 
педагогічної практики любові до дітей, наявність 
установки на їхні пізнавальні й особистісно-розвивальні 
потреби як першочергові для вчителя. 
Здатність студента до інноваційно-навчальної й 
педагогічної діяльності, що має вияв в оригінальних 
продуктах його навчальної й технологічної творчості. 
Професійна спрямованість особистості відображається у 
відповідях студента за результатами аналізу 
анкетування, його позитивних судженнях про професію 
вчителя технологій на практичних заняттях тощо. 

2. Духовно-моральна досконалість. Уміння студента розв’язувати професійно-педагогічні 
ситуації на основі духовно-моральних цінностей. 
Репрезентація майбутнім педагогом власної поведінки 
духовно-морального характеру на заняттях і в побуті. 

3. Рівень сформованості 
рефлексівних умінь. 

Здатність студента до сприймання образу суб’єктивної 
гармонійності як невід’ємної частини своєї особистості, 
комфортність професійної діяльності в цьому образі. 
Самокорекція негармонійних проявів через дискомфорт 
у відчуттях. Рефлексивний аналіз і виявлення студентом 
основних відчуттів через використання у своєму 
професійному іміджі ефективних і неефективних дій, 
форм поведінки, формулювання проблем, які виникли, 
самоналіз причин невдач і труднощів. 
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Продовж. табл.3.2 
1 2 

4. «Я – концепції» самоформування 
й удосконалення іміджу. 

Усвідомленість суперечностей між реальним і 
актуальним образами «Я» – учителя технологій, яка 
відображається, по-перше, у відповідних рефлексивних 
судженнях про себе, а по-друге, – у розробці «Я-
концепції» самоформування й удосконалення 
професійного іміджу. 
Фіксація результатів самоспостереження у щоденниках 
(зошитах) особистісно-професійного 
самовдосконалення. 

5. Цілісна сукупність професійних 
компетентностей функціонального 
плану. 

Рівень знань зі спеціальних фахових дисциплін. Гарне 
оволодіння способами технологічної діяльності 
(сукупністю вмінь і навичок), ступінь якого 
реєструється за результатами виробничої практики та 
розв’язання студентом професійно-технологічних 
завдань. 
Широкий обсяг професійних знань, умінь і навичок у 
сфері технологічної підготовки учнів, який цілковито 
відповідає потребам ринку праці. 
Володіння способами інтеріоризації (засвоєння) 
інноваційних професійних знань і їхньої екстеріоризації 
(реалізації на наближеній до вимог ринку практиці). 
Наявність власних оригінальних проектів уроків 
технологій і виховних заходів, зміст яких вирізняється 
особистісно-розвивальною спрямованістю та творчими 
знахідками. 
Існування невеликого досвіду створення нестандартних 
прийомів, методів і засобів навчання. 
Вияв інтелектуальної і практичної ініціативи студентом 
під час його навчання. 
Активність майбутнього фахівця у використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій задля 
підвищення власної технологічної компетентності, і, як 
результат, факти породження ним нових цікавих ідей у 
процесі спеціальної підготовки. 
Знання теорії та технології самоформування 
професійного іміджу на самоцінному рівні. 
Наявність програми (завдань-самозобов’язань) і плану 
самоформування його складників і зафіксованих у 
щоденниках результатів їхнього виконання. 
Установка на проектно-технологічну творчість, що 
реалізується в її реальних продуктах інноваційного 
плану. 
Наявність реальних успіхів у самоформуванні 
професійних компетентностей, їхнього примноження, 
що фіксується викладачами на заняттях і за 
результатами екзаменаційних сесій.  
Збільшення кількості актів самоформування студентом 
фахових компетентностей під час навчального семестру 
чи року за конкретним особистим планом.  
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Відповідно до прийнятних критеріїв і показників наведемо узагальнені 

рівневі характеристики сформованості професійного іміджу майбутнього вчителя 

технологій. 

Узагальнена характеристика високого рівня сформованості професійного 

іміджу в майбутнього вчителя технологій. Студент глибоко усвідомлюю 

потребу в самопізнанні рівня сформованості професійного іміджу: систематично 

намагається виміряти ступінь сформованості у себе різних складників образу   

«Я» – особистості й професіонала й образу зовнішніх характеристик, 

консультується з викладачами психології та педагогіки, спеціальних дисциплін у 

питаннях, пов’язанних зі способами самопізнання. На практичних заняттях з 

різних предметів висловлює вже прийняте рішення в оволодінні конкретними 

складниками професійного іміджу, які вже стали для нього особистісними 

цінностями. Під час перегляду художніх і документальних фільмів про майстерно 

працівників-педагогів демонструє наявність позитивно-почуттєвих реакцій на 

певні вдалі дії героїв кінострічок. 

Таблиця 3.3 
Друга нормативно-регулятивна група критеріїв і показників 

 
Критерії інтегральних професійно-

педагогічних якостей як 
складників образу зовнішніх 

характеристик 

Показники сформованості професійно-педагогічних  
якостей образу зовнішніх характеристик 

1 2 
1. Культура технічної ерудиції, 
технологічної творчості й 
використання її продуктів у 
педагогічних цілях на заняттях та у 
позанавчальній роботі. 

Здатність студента-практиканта до створення на основі 
предметно-технологічної компетентності власних 
оригінальних технологічних продуктів. Його уміння 
зацікавити ними учнів, створити умови для емоційного 
переживання й осмислення ними ходу самої творчої дії, 
показати вербальними і невербальними засобами шлях і 
способи досягнення шуканого творчого результату. 
Творчий характер педагогічної діяльності студента-
практиканта, здатного до перетворення діалогу в засіб 
духовної єдності з учнями. 

2.Організаторські здібності. Здатність студента вчасно зорієнтуватися і приймати 
самостійні рішення в нестандартних ситуаціях, 
організовувати доцільні проекти виховних заходів. 
Ця якість виявляється за результатами педагогічної 
практики й аналізу проектів розробок студентом виховних 
заходів. 
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Продовж. табл. 3.3 
1 2 

3. Активність громадянської 
позиції та патріотизм. 

Участь майбутнього вчителя в громадських заходах, які 
сприяють демократизації й гуманізації суспільних 
відносин, безпеці України, захисту прав і свобод дитини й 
усіх громадян загалом. Членство у відповідних 
молодіжних організаціях, зокрема, суто студентських.  
Вияв у оцінках і судженнях щодо стратегії й тактики 
виховання учнів здатності до емоційно-почуттєвого 
забезпечення внутрішнього прийняття ними патріотизму 
як стрижневої особистісної цінності. 
Здатність студента-практиканта до творчих дій, 
спрямованих на послідовну реалізацію алгоритму: 
«цінності моральної й патріотичної культури як 
об’єктивні – діалог із учнями – моральна й патріотична 
культура як особистісні цінності вихованців». 

4. Комунікативна культура. Здатність до дотримання загальноприйнятих літературних 
норм у користуванні лексичними, фонетичними, 
морфологічними, синтаксичними і стилістичними 
засобами мови. Лексичне багатство й синтаксична 
різноманітність мовлення. 
Образність мовлення, його яскравість, метафоричність, 
оригінальність, наявність епітетів, порівнянь, метафор, 
багатозначних слів, стилістичних фігур тощо. 
Формування взаємоповаги, взаєморозуміння, взаємодовіри 
в педагогічно-комунікативний контакт.  

5. Габітарна культура. Дотримання усталених норм зовнішнього вигляду 
педагога. Цей зовнішній вигляд, на уроці, основу якого 
складає одяг, відповідний ситуації і не привертає зайвої 
уваги учнів. Проте він актуалізує неповторність 
особистості, особливий стиль її самовираження, 
«приховує» недоліки її фігури та підкреслює позитивні 
характеристики. Наявність посмішки, охайної зачіски. 
Відповідність спецодягу вчителя технологій техніці 
безпеки, чистота взуття. 

6. Артистична культура. Вияви на уроках і виховних заходах студента-практиканта 
його здатностей до забезпечення педагогічної композиції, 
педагогічної драматизації, педагогічної імпровізації та 
педагогічної гри. 
Творчий підхід майбутнього педагога як артиста до 
організації педагогічного спілкування в ролі засобу 
досягнення пізнавальних, виховних і особистісно-
розвивальних цілей, виконання ним функції суб’єкта 
режисури педагогічної дії. 

За результатами обговорення відповідних фільмів, а також уроків 

технологій кращих вчителів шкіл міста виявляє наявність уже усвідомленого 

особистісного смислу в оволодінні певними складниками іміджу педагога, 

зізнається в прийнятому рішенні щодо розробки цілей і завдань у сфері 

професійно-культурного розвитку (ці показники свідчать про сформованість у 
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нього смислоутворювальних мотивів активності в самоформуванні професійного 

іміджу). 

Майбутній вчитель технологій самостійно розробляє цілу програму завдань-

самозабов’язань, які зорієнтовані на оволодіння різними складниками образів  

«Я» – особистості й професіонала і зовнішніх характеристик, особистий план її 

виконання. 

На теоретичних заняттях і педагогічній практиці демонструє невдоволеність 

результатами свого професійного становлення як учителя. Правильні висновуючи 

щодо необхідності підвищення власної активності в реалізації розробленої 

програми, виявляє вольові якості та, як результат, підвищує ступінь 

систематичності в оволодінні іміджевими характеристиками.  

Про наявність у студента гуманістичної, технічної ерудиції особистості 

свідчать: його висловлювання на практичних заняттях щодо сутності та мети 

виховного процесу, вияви установок на постійне вивчення особистісно-

розвивальних потреб дитини, його любові до дітей під час проведення 

змодельованих ним міні-уроків та уроків на педагогічній практиці. 

Має яскраво виражену інноваційну, технологічну спрямованість 

особистості, що передусім відбивається в оригінальних продуктах його 

навчальної, технологічної та педагогічної творчості (кращі зразки продуктів 

творчості студента демонструються на факультетських, університетських 

виставках і виставках інших рівнів).  

Технічна ерудиція та технологічна спрямованість особистості майбутнього 

фахівця гармонійно доповнюється професійною спрямованістю. Остання 

відображається в його творах про професію вчителя технологій, висловлюваннях 

на заняттях, але найголовніше: в активній самостійній роботі у напрямі 

оволодіння змістом професійно-педагогічної освіти.  

Такого студента вирізняє духовно-моральна культура, про що сигналізують 

його вчинки в студентській групі та побуті, досконалі вміння розв’язувати 

професійно-педагогічні завдання на основі духовно-моральних критеріїв.  
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Такий студент – це патріот, для якого Україна є святою особистісною 

цінністю, про що може свідчити сукупність таких його конкретних дій: благодійні 

внески на потреби української армії; намагання здійснювати волонтерську роботу 

в умовах проведення антитерористичної операції; участь у патріотичних 

громадських організаціях, де він виявляє готовність словом і конкретною справою 

захистити Батьківщину. Такий майбутній педагог психологічно, морально й 

практично вже готовий до виховання патріотизму в учнів, що виявляється в його 

оцінках і судженнях на практичних заняттях і педагогічній практиці. На останній 

він демонструє здатність до емоційно-почуттєвого забезпечення внутрішнього 

прийняття учнями патріотизму як стрижневої особистісної цінності.  

У такого майбутнього вчителя технологій розроблена цілісна                     

«Я-концепція» самоформування й удосконалення професійного іміджу як 

результат усвідомлення ним суперечностей між реальним і актуальним образами 

«Я» – особистості й професіонала з усіма його необхідними внутрішніми і 

зовнішніми характеристиками. Відповідна концепція фіксується ним у 

щоденниках професійно-педагогічного становлення й вдосконалення, а її 

виконання відображається у відповідних рефлексивних судженнях. 

У студента, особистісно-професійні якості якого відповідають високому 

рівню сформованості професійного імідж, фіксується наявність цілісної 

сукупності професійних компетентностей. Про предметно-технологічну 

компетентність свідчить глибина показаних ним знань зі спеціальних фахових 

дисциплін на практичних заняттях та екзаменаційних сесіях. За результатами 

різних видів виробничої практики викладачі оцінюють ступінь оволодіння ним 

різними способами технологічної діяльності, як максимально можливий для 

студента. Відповідні вміння майбутній учитель технологій демонструє, 

розв’язуючи на заняттях професійно-технологічні завдання, змодельовані 

викладачами факультету.  

Викладачі як керівники педагогічної практики вказують на сформованість у 

студента такої компетентності, як здатність до забезпечення адекватності 

технологічної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл потребам ринку праці. Цей 
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висновок вони мотивують: наявністю у студента широкого спектру професійних 

знань, умінь і навичок у галузі технологічної підготовки учнів ринково 

зорієнтованого характеру; готовністю практиканта до демонстрації способів 

засвоєння інноваційних професійних знань і їхньої реалізації на наближеній до 

вимог ринку практиці. 

Керівники педагогічної практики відмічають оволодіння студентом 

здатністю до інновації в змісті й організації уроків технології та виховної роботи. 

Такі висновки викладачів кафедр факультету підтверджуються існуванням у 

практиканта оригінальних проектів уроків технологій і виховних заходів (їхній 

зміст має чітко виражену особистісно-розвивальну спрямованість і творчі 

знахідки). Серед творчих знахідок мають значення нестандартні прийоми, методи 

та засоби навчання. 

Під час навчання майбутнього вчителя технологій в університеті у нього 

формується здатність до професійно-педагогічної ініціативи як реакції на 

глобалізаційні зміни в технологічних процесах, що відбуваються у світі. Вияв 

відповідної здатності студента пов’язаний передусім з його активністю у 

використання інформаційно-комунікаційних технологій задля підвищення власної 

технологічної компетентності, наявністю фактів породження ним нових цікавих 

ідей у процесі спеціальної фахової підготовки до демонстрації іміджу.  

Такому студентові властива ще одна компетентність: здатність до 

самоформування професійного іміджу. Він систематично демонструє на заняттях 

глибокі знання з теорії та технології самоорганізації цього процесу, розробляє та 

за потребою коригує завдання-самозабов’язання і план самоформування 

конкретних складників професійного іміджу, фіксує результати їхнього 

виконання у спеціальному зошиті.  

Його вирізняє і сформована на найвищому рівні здатність до проектно-

технологічної творчості випереджального характеру, а про її перспективність він 

дізнається в інтернеті або за результатами консультації з викладачем. Зазвичай це 

комп’ютерні програми, пов’язані з дизайнерською чи художньо-графічною 

творчістю, якої очікують від фахівців-технологів не тільки в Україні, але й в усій 
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Європі. Він планує і здійснює реальні творчі проектно-технологічні дії, які є 

результатами рефлексії власного знання сучасної психології та педагогіки 

творчості, а також досвіду створення продуктів навчальної та технологічної 

творчості в університеті.  

Майбутній учитель технологій здатний до особистісно-професійного 

самовдосконалення (самоосвіти і самовиховання), що підтверджують його успіхи 

в оволодінні професійними компетентностями: передусім покращення конкретних 

знань і застосування різноманітних способів діяльності. Це зростання – наслідок 

збільшення кількості актів самоформування студентом конкретних фахових 

компетентностей упродовж навчального семестру чи року (йдеться про кількість 

вольових зусиль, пов’язаних з виконанням конкретних вправ).  

У майбутнього вчителя технологій дуже добре сформовані інтегрально-

професійні якості як складники його зовнішніх характеристик.  

Чільне місце серед них займає культура професійного навчання та 

організаторські здібності під час педагогічної взаємодії вербального та 

невербального характеру. На сформованість відповідної культури вказує творчий 

характер педагогічної діяльності студента-практиканта, його вміння перетворити 

діалог з учнями в засіб духовної єдності з ними.  

Студент демонструє показники культури морального й патріотичного 

виховання у вербальній і невербальній взаємодії з учнями. Відповідні показники 

відображаються в розроблених ним уроках, виховних заходах, а найголовніше – у 

готовності на педагогічній практиці до перетворення у свідомості учнів 

моральних і патріотичних цінностей в особистісні.  

Саме на практиці виявляється його культура професійної творчості та 

використання її продуктів у педагогічних цілях як на уроках, так і в 

позанавчальній роботі. Фундамент відповідної культури – сформованість у 

студента предметно-технологічних компетентностей, і як результат – наявність у 

нього досвіду створення оригінальних технологічних продуктів. Спираючись на 

цей фундамент, студент-практикант майстерно зацікавлює своєю творчістю 

школярів, забезпечує процес емоційного переживання й осмислення ними 
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перебігу самої творчої дії, ефективно показує вербальними й невербальними 

засобами шляхи й способи руху до потрібного творчого результату. 

Цьому представникові технологічного факультету педагогічного 

університету притаманна активність у розбудові й громадянського суспільства. 

Він – учасник тих громадських заходів, які спрямовані на демократизацію та 

гуманізацію суспільних відносин, захист свобод і прав дитини й усіх громадян, а 

також забезпечення безпеки України. Він – член відповідних молодіжних, 

зокрема, суто студентських організацій.  

Комунікативна культура – це той складник образу зовнішніх характеристик, 

який студент постійно намагається сформувати. Як результат, викладачі 

відмічають його здатність до дотримання загальноприйнятих літературних норм у 

користуванні лексичними, морфологічними, фонетичними, синтаксичними і 

стилістичними засобами мови, наголошують на її образності – яскравості, 

метафоричності, оригінальності, наявності епітетів, порівнянь тощо, підвищення 

рівня взаєморозуміння, взаємодовіри, взаємоповага в комунікативних 

педагогічних контактах і ситуаціях. 

Говорячи про добре оволодіння студентом артистичною культурою, 

керівники практики від факультету й школи підкреслюють його готовність до 

забезпечення педагогічної композиції, педагогічної імпровізації, педагогічної 

драматизації, педагогічної інтриги тощо. На практиці студент як артист виявив 

творчий підхід до організації педагогічного спілкування з учнями: він перетворив 

його в ефективний засіб досягнення дидактичних, розвивальних і виховних цілей. 

Фактично практикант майстерно виконує функції суб’єкта режисури педагогічної 

дії, найвагомішого показника педагогічної культури.  

На рівні з державними вимогами в студента технологічного факультету 

університету сформована й габітарна культура, яку він демонструє як у стінах 

ВНЗ, так і на педагогічній практиці: дотримується усталених норм зовнішнього 

вигляду педагога (його одяг відповідний ситуації і не привертає зайвої уваги 

учнів; проте зовнішній вигляд практиканта актуалізує неповторність його як 

особистості, особливий стиль її самовираження, «приховує» недоліки фігури й 
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підкреслює її позитивні характеристики; спецодяг практиканта відповідає техніці 

безпеки). Студента завжди вирізняє наявність посмішки, охайної зачіски, чистоти 

взуття тощо.   

Узагальнена характеристика достатнього рівня сформованості в 

майбутнього вчителя технологій професійного іміджу. Загалом майбутній 

педагог усвідомлює потребу з’ясувати стан сформованості як образу                   

«Я» – особистості й професіонала, так і образу зовнішніх характеристик. Проте 

його намагання визначити рівні сформованості у себе системних і 

функціональних характеристик професійного іміджу не є систематичними. Знає 

провідні, але не всі, способи самопізнання, що з’ясовується під час консультацій 

із викладачем. Після них самоаналізу суб’єкта самопізнання завжди активізується 

і приводить до бажаного результату-рішенню про самоформування складників 

професійного іміджу. 

Результатом усвідомленості студентом потреби у самоформуванні 

складників образів «Я» – особистості й професіонала і зовнішніх характеристик є 

наявність у нього мотивів активності в цьому процесі. Проте зазвичай серед них 

переважають не соціально значущі мотиви, а особистісно-значущі, пов’язані з 

власним професійно-культурним розвитком. Про них викладачі дізнаються у 

процесі обговорення уроків технологій учителів-майстрів міста, за результатами 

перевірки творів-есе, присвячених оцінці студентом характеристик їхнього 

професіоналізму та визначенню ним самооцінки ступеня сформованості 

відповідних характеристик у себе. Індикаторами достатнього рівня 

усвідомленості студентом потреби в самоформуванні професійного іміджу є 

констатація наявності в нього прямого бачення у здійсненні цієї діяльності, 

наближеної до адекватної самооцінки сформованості професійно-педагогічних 

якостей. Відповідне бажання майбутній учитель технологій демонструє у творах-

есе та за результатами відповідей на питання спеціальних анкет та 

опитувальників.  

Зацікавленість власним іміджем «Я» і сформованість основних мотивів 

активності в оволодінні його складниками загалом забезпечують поворот 
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професійної свідомості особистості студента на професійну самосвідомість:         

1) нечасто, але все ж виявляються його позитивні реакції (емоційно-почуттєві й 

інтелектуальні) на демонстрації різних виявів професіоналізму педагогів, учителів 

технологій, які працюють сьогодні, і вчителів, образи яких відображені в 

художніх творах і кінофільмах; 2) найважливішим показником наявності 

відповідного мотиву є факт установлення майбутнім педагогом особистісного 

смислу самоформування певної сукупності (безперечно, не всієї) характеристик 

професійного іміджу. 

Під керівництвом викладача розробляє сукупність завдань-самозабов’язань, 

значущих для оволодіння основними складниками образів «Я» – особистості й 

професіонала і зовнішніх характеристик, час від часу демонструє невдоволеність 

рівнем власної активності в їхньому виконанні, має деякі проблеми у вольовій 

регуляції цього процесу. 

Ставить, але не завжди усвідомлено, у центр навчально-виховного процесу 

учня. Дії студента на педагогічній практиці, які сформовані в процесі проведення 

змодельованих міні-уроків на практичних заняттях у ВНЗ, показують, що він 

намагається «підкріпити» свою технічну ерудицію особистості використанням 

реальної особистісно-розвивальної методики. Проте він не завжди робить це 

досконало. Намагається, хоч і не завжди успішно, вивчати першочергові потреби 

учнів як учитель-практикант, розширювати свій культурний потенціал за рахунок 

нових знань цінностей гуманістичної педагогіки. 

Упродовж навчання на технологічному факультеті педагогічного 

університету приймає (здебільшого не дуже активну) участь у змаганнях зі 

створення студентами продуктів навчальної й технологічної творчості. Розуміє 

значущість інноваційного пошуку для професійно-культурного розвитку вчителя 

технологій. Однак професійні інновації ще не відображаються в особистості 

студента на рівні особистісних цінностей. 

Має необхідну для майбутнього вчителя технологій професійну 

спрямованість особистості: усвідомлено обрав педагогічну професію; за 

результатами анкетування та на практичних заняттях виявляє наявність потреб, 
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мотивів, цілей, установок, інтересів, пов’язаних із оволодінням нею. Проте 

відповідна спрямованість ще не набрала досить системного характеру.  

Виявляє під час теоретичних занять у ВНЗ і на педагогічній практиці певні 

духовно-моральні якості, уміє розв’язувати змодельовані й реальні педагогічні 

завдання, зважаючи на моральні критерії, але консультуючись з викладачем. 

Педагоги технологічного факультету педагогічного університету відмічають 

патріотичний характер висловлювань студента на заняттях, наявність конкретних 

дій, спрямованих на зміцнення основ державності. Хоча ці дії не мають 

системного характеру, вони свідчать про певну психологічну, моральну й 

практичну готовність майбутнього педагога до захисту України. Студент-

практикант також закликав і своїх учнів до виконання святого обов’язку – 

служити Батьківщині, намагався створити на виховних заходах ситуації 

емоційного переживання потреб країни в громадянах-патріотах.  

У рефлексивних судженнях студента відбивається факт усвідомленості ним 

суперечностей між бажаннями оволодіти всіма складниками ідеального образу 

професійного іміджу й реальним образом «Я» – учителя технологій. Через це 

майбутній педагог фіксує в зошиті (щоденнику) хоча й не цілісну, але особистісно 

значущу «Я-концепцію» самоформування й удосконалення професійного іміджу. 

Переважна кількість сформованих у студента професійних компетентностей 

знаходиться на рівні, що відповідає державним нормам. Передусім це належний 

ступінь оволодіння ним предметно-технологічною компетентністю: належний 

рівень сформованості у нього таких цінностей змісту професійно-педагогічної 

освіти, як фахові знання і способи діяльності, що неодноразово зафіксовували 

викладачі (передусім під час заліково-екзаменаційних сесій) і керівники 

педагогічної практики. Однак він був неспроможний розв’язувати дуже складні 

професійно-технологічні завдання, змодельовані викладачами на практичних 

заняттях. Загалом студент здатний до забезпечення адекватності технологічної 

підготовки учнів потребам ринку праці: маючи достатній рівень педагогічної й 

технологічної готовності до орієнтації вихованців на відповідні потреби, він, за 

висновками керівників педагогічної практики, намагається озброювати їх ринково 
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значущими технологічними знаннями й уміннями, хоча й робить це не завжди 

майстерно. 

Проведені студентом на педагогічній практиці окремі уроки технологій і 

виховні заходи наближуються до оригінальних, нестандартних. Вони мають 

особистісно-розвивальний і творчий характер. Це зумовлюється здатністю 

практиканта до створення за допомогою керівників практики окремих прийомів і 

засобів навчання й виховання учнів. 

Хоча й несистематично, але з тенденцією до систематичності, навчаючись 

на факультеті, майбутній учитель технологій виявив свою здатність до 

професійно-педагогічної ініціативи. Зазвичай після чергових активних дій 

викладачів, спрямованих на оволодіння студентами цінностями іміджевої 

політики ВНЗ, теорією та технологією формування професійного іміджу. 

У нього на належному рівні сформовані знання теорії та технології 

самоформування професійного іміджу, які він намагається поглибити й 

систематизувати. Наявність відповідних знань сприяла розробці ним завдань-

самозабов’язань і особистого плану самоформування провідних складників 

професійного іміджу. Результати виконання відповідних самозабов’язань і плану 

майбутній педагог хоча й не зовсім регулярно, але фіксує у спеціальному зошиті. 

Тобто його належна готовність до самоформування складників образів 

професійного іміджу вчителя технологій не викликає у викладачів сумнівів. 

Студент здатний і до проектно-технологічної творчості: його установки на 

неї реалізуються в цікавих і неповторних інноваційних продуктах. Проте ця 

творчість не випереджає час: майбутньому педагогу бракує постійної 

наполегливої самоосвітньої роботи над поглибленим оволодінням специфікою 

психології та педагогіки творчості, рефлексивної активності в цій сфері. 

Трохи відстає від потреб у професійно-культурному розвитку і його 

самовиховна активність. Однак він здатний до неї, на що вказують конкретні 

успіхи студента в самоформуванні певних складників професійного іміджу. 

Поступово має місце приріст не тільки їхньої кількості, а і якості оволодіння ними 

майбутнім учителем. Відповідні факти фіксуються викладачами на заліково-
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екзаменаційних сесіях, практичних заняттях і педагогічній практиці, за 

результатами розв’язання студентом змодельованих і реальних професійно-

технологічних і професійно-педагогічних завдань, ведення ним щоденників 

професійно-культурного становлення. 

Більшість показників ступеня сформованості в майбутнього вчителя 

технологій складників образу зовнішніх характеристик виявляються на його 

педагогічній практиці. Проте достатній рівень їхньої сформованості передбачає 

розвиток певної інтегральної педагогічної якості у студента не до рівня культури 

її функціонування, а найчастіше до ступеня його готовності здійснювати якісно й 

у належний спосіб навчання та виховання учнів у педагогічній взаємодії. 

Студент, зокрема, виявляє не культуру професійного навчання у процесі 

педагогічної взаємодії з учнями на педагогічній практиці, а готовність до його 

якісної організації, стрижень якої – це система відповідних професійно-

педагогічних компетентностей. Однак сама його педагогічна діяльність не досить 

творча. Керівники практики відзначають його вміння забезпечувати важливий для 

досягнення дидактичних цілей уроку діалогу з учнями, однак цей діалог ще не 

сприяє якісній реалізації практикантом виховних цілей, меті духовної єдності з 

вихованцями.  

Його вирізняє не культура морального й патріотичного виховання учнів у 

взаємодії з ними, а готовність до здійснення цих процесів досить професійно. 

Виховній діяльності студента-практиканта бракує творчого елементу, яскравої 

імпровізації, систематичної ініціативи, породження й демонстрації інноваційних 

проектів. Однак практиканту вдається сприяти трансформації духовних і 

патріотичних цінностей у свідомості учнів з інформаційного рівня на рівень 

особистісних цінностей. Цієї мети він досягає за допомогою керівника практики 

завдяки сформованості в себе умінь у сфері мотивації активності вихованців у 

опануванні відповідними цінностями (методи і прийоми студент використовує 

традиційні, досконало описані в науково-педагогічній літературі). 

Суб’єкт самоформування професійного іміджу успішно працює над 

підвищенням своєї готовності до створення власних оригінальних технологічних 
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продуктів, особливо в досягненні вищих рівнів психологічної та моральної 

готовності до професійної творчості й використання її продуктів у педагогічних 

цілях на практиці в загальноосвітньому навчальному закладі. Проте задля 

досягнення рівня культури професійної творчості на підставі предметно-

технологічної компетентності йому бракує досвіду діяльності у сфері створення 

нестандартних технологічних продуктів і вольових зусиль. Продукти творчої 

діяльності студента зазвичай викликають інтерес в учнів: на педагогічній 

практиці він досить компетентно й яскраво різними вербальними й 

невербальними засобами розкриває вихованцям секрети власного творчого 

пошуку. 

Майбутній учитель технологій бере участь у розбудові громадського 

суспільства в Україні. Він намагається відвідувати громадські заходи, які є 

адекватними цій меті та відбуваються в університеті та місті. Однак студент не 

виявляє особливої активності в їхній організації, хоча і є членом однієї з 

молодіжних громадських організацій. 

В університеті й на педагогічній практиці студент намагається 

дотримуватися літературних норм, користуючись різними засобами мови. Проте 

його мовленню ще бракує рівноцінного лексичного багатства й синтаксичної 

різноманітності. Йому є над чим працювати і в плані підвищення образності 

мовлення, зокрема, його яскравості чи метафоричності, оригінальності чи 

емоційної забарвленості. 

Ступінь артистичності студента на педагогічній практиці хоча й 

задовольняє її керівників (студент на уроках і виховних заходах виявив окремі 

грані артистичної культури вчителя: здатності до педагогічної драматизації, 

педагогічної імпровізації, педагогічної інтриги, режисури педагогічної дії тощо), 

однак вимагає підвищення за рахунок забезпечення їхньої цілісності. Від 

майбутнього педагога вимагається більш творчий підхід до перетворення 

взаємодії з учнями засобами педагогічної майстерності в джерело розвитку 

духовної, мотиваційної, когнітивної, афективної та соціально-психологічної 

сфери кожного з них як особистості. 
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На педагогічній практиці студент дуже вимогливо ставиться до свого 

зовнішнього вигляду: дотримується всіх норм, що регламентують одяг педагога і, 

зокрема, спецодяг вчителя технологій. Він зустрічає учнів, маючи охайну зачіску, 

чарівну посмішку, бездоганне чисте взуття. 

Проте на теоретичних і практичних заняттях в університеті він не звертає 

великої уваги на одяг як засіб вираження неповторності його особливості, а 

інколи на охайність зачіски та взуття. Це свідчить про недостатній рівень 

оволодіння майбутнім учителем технологій габітарною культурою.  

Узагальнена характеристика низького рівня сформованості в майбутнього 

вчителя технологій професійного іміджу. Майбутній фахівець емоційно 

напружено переживає й недостатньо осмислює потребу в самопізнанні реальних 

образів власного професійного іміджу. Проте він добре інформований про 

особистісну і соціальну значущість визначення студентом рівнів сформованості 

складників професійного іміджу і все ж планує в майбутньому поставити перед 

собою і виконати це завдання. 

Студент вагається у прийнятті рішення щодо професійно-педагогічного 

самовдосконалення, адже, маючи завищену чи занижену самооцінку, на 

належному рівні не усвідомлює потребу в самоформуванні цінностей 

професійного іміджу. Однак він виконує (не завжди успішно) завдання 

викладачів, спрямовані на формування в нього складників образу «Я» – 

особистості й професіонала й образу зовнішніх характеристик. Однак усе ж не 

виявляє спрямованості власної професійної свідомості на самосвідомість: у нього 

не сформовані мотиви активності у самоформуванні професійного іміджу на 

особистісному рівні. 

Для появи відповідних мотивів уже є певна психологічна база: об’єктивно 

наявні складники професійного іміджу майбутнього вчителя технологій 

трансформуються в його педагогічній свідомості на інформаційному рівні, що є 

заслугою викладачів. Подальша трансформація цих цінностей в особистісні 

залежить передусім від ступеня їхнього емоційного переживання студентом, який, 

на жаль, ще не виявляє відповідних ситуації емоційно-почуттєвих реакцій, 
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ознайомлюючись зі зразками діяльності педагогів-майстрів. У такій ситуації в 

нього невиразно формується особистісний смисл роботи над собою, надзвичайно 

мало спостерігаються акти цілепокладання в цьому напрямі. 

Наслідк неусвідомлення мотивів – це недостатньо продумана програма дій у 

сфері самоформування образів «Я» – особистості й професіонала та зовнішніх 

характеристик, слабкі установки на активність у цій справі, спостерігається лише 

абстрактне бажання стати гарним педагогом-фахівцем. Тільки за результатами 

індивідуальної консультативної роботи з викладачем, через його зовнішній вплив 

майбутній педагог формулює одне або два самозобов’язання, значущі для 

опанування необхідними йому певними іміджевими характеристиками, підвищує 

вимогливість до себе у процесі їхньої реалізації. Проте, зазнавши невдач у цій 

справі, на хвилі невдоволеності її складністю, а не собою, швидко втрачає інтерес 

до виконання поставлених завдань-самозобов’язань. 

Загалом спостерігається незначна кількість показників сформованості в 

майбутнього вчителя технологій цінностей образу «Я» – особистості й 

професіонала за першою групою нормативно-регулятивними критеріями. 

Студент під час педагогічної практики виявив лише окремі фрагменти 

гуманістичної спрямованості особистості на учня. За свідченнями керівників 

практики, це були спрямованості на предмет чи методику викладання або на 

власний авторитет серед вихованців. Однак у його висловлюваннях на 

практичних заняттях чи у творах-мініатюрах про себе як педагога інколи 

відображалася любов до дітей, бажання проводити уроки технологій і виховні 

заходи на діагностичній основі.  

За час навчання на факультеті майбутній учитель технологій створив 

вироби тільки за зразком оригінальних продуктів навчальної чи технологічної 

творчості, у нього слабко розвинено потреба, мотиви і цілі, що зумовлюють 

інноваційну спрямованість особистості, однак він демонстрував спрямованість 

(хоч і найнижчого рівня) власної особистості на професійні цінності, про що 

насамперед свідчать результати анкетування, аналізу його творів-есе і підсумки 

педагогічної й виробничої практик. 
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Поведінка майбутнього педагога недосконала в духовно-моральному плані. 

Проте йому властиві окремі духовно-моральні якості. Під час теоретичних і 

практичних занять на факультеті педагогічного університету і проходження 

педагогічної практики він опанував лише елементи навичок з ефективного 

розв’язання змодельованих і реальних професійно-педагогічних ситуацій і 

завдань на базі духовно-моральних критеріїв. 

Більше схильний не до конкретних дій щодо зміцнення основ Державності, 

а до заяв про необхідність згуртованості всього українського народу для 

досягнення перемоги, інших висловлювань патріотичної спрямованості. 

Як студент-практикант він виявляє намір якісно здійснювати патріотичне 

виховання учнів, однак не має достатніх умінь, щоб забезпечити внутрішнє 

прийняття ними патріотизму на самоцінному рівні. 

Він не усвідомлює необхідності «Я-концепції» самоформування й 

удосконалення професійного іміджу як цілісного утворення. За результатами 

впливу викладачів і за їхнього систематичного керівництва проектує тільки 

окремі її складники за умови, що йому особисто всебічно доводять необхідність 

оволодіння конкретною професійною якістю. За відсутності педагогічного 

контролю дуже рідко сам повертається до спроектованих завдань-

самозобов’язань.  

Про сформованість у студента системи професійних компетентностей 

учителя технологій, що є складниками образу «Я» – особистості й професіонала, 

йдеться лише гіпотетична мова. На досить якісному рівні у нього сформовані 

лише деякі компетентності із сукупності предметно-технологічних, передусім 

конкретних знань з певних спеціальних дисциплін локального характеру, 

специфічні технологічні уміння. Сформованість переважної більшості предметно-

технологічних компетентностей, за експертною оцінкою викладачів, є в межах від 

задовільної та трохи нижчої за задовільну. 

Той обсяг професійних знань і способів діяльності майбутнього фахівця у 

сфері технологічної підготовки учнів, який констатується викладачами й 

керівниками різних видів практик, загалом не відповідає всім вимогам ринку 
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праці до професіоналізму вчителя технологій. Студент на належному рівні не 

засвоїв способи самодобування інноваційних професійних знань, значущих для 

вчасного реагування на запити ринку. Усе це негативно вплинуло на опанування 

ним здатністю до забезпечення адекватності технологічної підготовки учнів 

потребам сучасного ринку праці під час педагогічній практиці. У ролі студента-

практиканта він, як максимум, лише ознайомлював учнів з наявними та тими, що 

збільшуються, потребами ринку праці в нових технологіях й інформував їх про 

них, не забезпечуючи глибини оволодіння предметом. Більшість навчального часу 

практикант присвячував засвоєнню учнями традиційних (уже застарілих) 

технологій, хоча інколи й робив це добре. 

Студент має задовільну оцінку як організатор уроків технологій і виховної 

роботи, яка не передбачає наявності в нього добре сформованої здатності до 

інновацій у змісті й технологіях навчання та виховання учнів. Але якщо в змісті 

навчання й виховання практикант сам тільки розібрався (до його оновлення він 

зовсім ще не підготовлений), то, вибираючи методики його розкриття учням, у 

нього інколи виникали оригінальні власні судження. Однак йшлося не про 

створення нових методів, прийомів і засобів досягнення поставлених 

дидактичних, розвивальних і виховних цілей, а про застосування оптимальної 

комбінації вже добре відомих у педагогічній науці. Загалом же проекти уроків і 

виховних заходів практиканта не мають ознак оригінальності й нестандартності, 

не є інноваційними. 

На посаді вчителя-предметника й класного керівника майбутній фахівець 

виявляв слабку та несвідому ініціативу інтелектуального і практичного плану. 

Загалом його ініціативу, значущу для професійно-педагогічного становлення в 

університеті, за всі роки навчання викладачі й однокласники фіксували дуже 

рідко. Це стосується насамперед ініціативи як гаслідка породження студентом 

нових цікавих ідей у сфері фахової підготовки, адекватних глобалізаційним 

змінам у розвитку технологій у світі під впливом науково-технічної революції. На 

заняттях він демонструє посередні знання інформаційно-комунікаційних 
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технологій, не є активним у їхньому використанні задля оволодіння складниками 

професійного іміджу. 

Теорію і технологію самоформування компонентів образів                      

«Я» – особистості й професіонала та зовнішніх характеристик майбутній учитель 

технологій засвоїв погано. Тільки за систематичної допомоги викладача він 

ставить перед собою окремі завдання щодо оволодіння професійним іміджем, час 

від часу планує хід їхнього виконання, постійно вимагає від консультантів 

інформації про ефективні способи й засоби досягнення запланованого. Не здатний 

до довільного самоконтролю якості процесу самоформування конкретної 

іміджевої характеристики. Під час зниження інтенсивності педагогічного 

контролю сам не повертається до роботи над собою. 

Майже не здатний до проектно-технологічної творчості 

випереджувального характеру; не дає собі установку на неї; не поглиблює знання 

психології творчості як умову планування та здійснення творчих проектно-

технологічних дій, адекватних світовим глобалізаційним змінам у технологічній 

галузі, насамперед у інформаційних технологіях. Головна причина цього факту – 

відсутність у студента здатності до рефлексії професійного становлення загалом і 

ступеня оволодіння інноваційними технологіями та теорією психології й 

педагогіки творчості зокрема. 

Студент не має вагомих успіхів у професійно-педагогічному 

самовдосконаленні: на низькому рівні оволодів його теорією і технологією; 

викладачі спостерігають дуже незначне збільшення актів професійного 

самовиховання впродовж навчального семестру. Зазвичай активізація його 

самоосвітніх і самовиховних зусиль має місце напередодні заліково-

екзаменаційних сесій, тобто не має систематичного та системного характеру. 

Загалом у майбутнього вчителя технологій сформованість складників 

образу зовнішніх характеристик не є достатньою для якісного виконання ним 

професійно-педагогічних функцій, соціально значущої ролі носія професійного 

іміджу. 
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Насамперед про це свідчать показники сформованості в студента культури 

професійного навчання у процесі педагогічної взаємодії з учнями на педагогічній 

практиці. Як у процесах вербального, так і невербального спілкування з учнями 

студент-практикант демонстрував погану готовність до проведення уроків 

технологій особистісно-розвивального типу, не вмів якісно організувати на них 

проблемне навчання. Вважаючи за провідний пояснювально-ілюстративний тип 

організації навчального процесу, робив суттєві помилки як на його емоційно-

почуттєвому, так і на абстрактно-логічному етапах.  

У сукупності питань, адресованих на уроках учням, завжди перемагали 

питання репродуктивного характеру. У педагогічній взаємодії з учнями 

самостійно не сприяв їхній творчій активності (робив це тільки за вимогою 

керівників практики). Виявив слабку здатність до перетворення діалогу з ними на 

засіб дієвого сприяння духовній єдності з вихованцями, підвищення ступеня 

їхньої емоційно-почуттєвої й інтелектуальної культури. Його діяльність на 

педагогічній практиці не мала творчого характеру, а отже, організований 

студентом процес навчання не «доріс» до рівня культури цього процесу.  

У процесі педагогічної практики студент не був готовий до якісної 

організації алгоритму: «цінності моральної й патріотичної культури як    

об’єктивні – діалог із учнями – моральна й патріотична культури як особистісні 

цінності вихованців». Тобто він не довів, що володіє культурою морального і 

патріотичного виховання учнів у педагогічній взаємодії з ними. Не маючи серед 

вихованців великого авторитету, студент проводив виховні заходи лише за 

безпосереднього контролю вчителя та керівників практики від університету. 

Навіть готовність до їхнього проектування й реалізації не була достатньою. Про 

його виховну культуру керівники його практики навіть не висловлювались. Йому 

явно не вистачало знань теорії особистісно орієнтованого виховання. 

Навчаючись в університеті, майбутній учитель технологій виявив окремі 

ознаки наявності культури професійної творчості та використання її продуктів у 

педагогічних цілях на заняттях і в позанавчальній роботі. Проте за настановами 

викладачів під час навчання створив власні продукти технологічної діяльності, 
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але назвати їх результатами творчої праці не можна. Студент або несвідомо 

використовував їх у виховних цілях на педагогічній практиці, або використовував 

неефективно, бо не вмів створити умов для емоційного переживання й 

осмислення учнями феномену технологічної творчості, яскраво демонструвати її 

способи і засоби. 

Студент дуже рідко є учасником громадських заходів, які проводяться на 

рівнях міста й університету задля сприяння безпеці України, демократизації й 

гуманізації суспільних відносин у ній, захисту прав і свобод громадян. Найбільше 

його цікавлять ті заходи, які «стоять на сторожі» потреб дитини в здоров’ї, 

реалізації пізнавальних інтересів, самореалізації як особистості в різних видах 

діяльності у процесі формальної й неформальної освіти тощо. Якщо його і 

зараховують до представників певних молодіжних організацій, значущих для 

розбудови громадянського суспільства в країні, то вважають не активним, а 

пасивним їхнім членом. 

Якість мовлення майбутнього вчителя технологій не сприяє підвищенню 

ступеня його професійного іміджу. Передусім йому бракує образності, логічної 

переконливості й аргументованості. Не все добре в студента з дотриманням 

літературних норм на фонетичному, лексичному синтаксичному й інших мовних 

рівнях. У його письмових роботах, зокрема творах, присвячених педагогічній 

професії, викладачі помічають багато помилок, констатують відсутність 

синтаксичної різноманітності й стилістичної грамотності. Він знає про ці недоліки 

й планує в майбутньому предметно займатися самоформуванням мовленнєвої 

культури.  

Значущість педагогічної майстерності та її складника – артистичної 

культури – студент усвідомлює під час теоретичного навчання лише на 

інформаційному рівні. Через це на педагогічній практиці він не демонструє 

артистичної майстерності, здатності діяти як режисер педагогічної дії, який 

вчасно і в межах поставлених цілей створює навчально-виховну інтригу, за 

необхідності драматизує конкретну змодельовану професійну ситуацію, вміло 

імпровізує під час її розв’язанні тощо. Однак він уважно придивляється до виявив 
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артистичної культури й педагогічної майстерності загалом учителями школи, 

цікавиться у них джерелами їхнього професіоналізму й іміджу. У спеціальному 

опитуванні висловлює намір з часом досягти рівня артистичної майстерності 

кращих учителів міста.Під час теоретичного навчання на факультеті та 

педагогічної практики майбутній учитель технологій тільки тоді в належний 

спосіб дбає про свій зовнішній вигляд, коли на недостатній ступінь сформованості 

в нього габітарної культури звертають увагу викладачі. Однак у майстернях він 

усе ж пильнує за тим, щоб його спецодяг відповідав вимогам техніки безпеки у 

процесі виконання технологічних операцій.  

Вимірювання рівня сформованості професійного іміджу майбутніх 

учителів. Діагностичні методики фіксації рівня сформованості професійного 

іміджу представлені в табл. 3.4.  

Це складне педагогічне завдання, адже, по-перше, безпосередньому 

спостереженню та фіксації надаються тільки зовнішні елементи іміджу, а 

висновувати про сформованість інших компонентів можна лише на підставі 

опосередкованої інформації; по-друге, в умовах навчання у вищому навчальному 

закладі майже неможливо змоделювати всі ситуації, подібні до тих, із якими 

вчитель зіткнеться у своїй професійній діяльності; по-третє, складно також 

передбачити реакцію й оцінку іміджу майбутнього вчителя технологій різними 

групами реципієнтів, що може різнитися від оцінки іміджу викладачем або 

іншими студентами. 

Спостереження, за твердженням І. Підласого, – це найпоширеніший і 

найдоступніший метод діагностування педагогічних проектів. Наукове 

спостереження визначають як спеціально організоване сприйняття 

досліджуваного об’єкта, явища або процесу у природних або навмисне створених 

умовах. Наукове спостереження суттєво різниться від ненаукового або 

побутового.  

Головні відмінності наукового спостереження такі: 1) чітко визначаються 

мета й конкретні завдання спостереження; 2) розробляються програма і план; 

3) результати спостереження обов’язково фіксуються; 4) одержані дані 
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обробляються з дотриманням усіх дослідницьких вимог; 5) спостережувані 

об’єкти можуть бути повторно перевірені задля встановлення валідності та 

надійності. 

Таблиця 3.4 

Діагностичні методики для визначення рівня сформованості професійного 
іміджу майбутнього вчителя технологій 

№ Показники Діагностичні 
методики Джерело 

1 2 3 4 
1 Сформованість  

«Я-концепції» 
Методика вивчення           
«Я-концепції» 
(методика Кемпбелла 
SCC) 

Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по 
психологической диагностике / Л. Ф. 
Бурлачук, С. М. Морозов. – К., 1987.–
528 с. 

Спостереження Авторська розробка 2 Габітарна культура, 
наявність елементів 
спецодягу вчителя 
технологій 

Анкета для самооцінки 
габітарного іміджу 

Авторська розробка 

2 Академічна успішність 
і портфоліо вчителя 
технологій 

Спостереження й 
експертна оцінка  

Авторська розробка  

4 Об’єктуалізація 
самооцінки  

Методика дослідження 
самооцінки особистості 
С. Будассі 

Корчуганова И. П. Профессиональное 
развитие и поддержка педагогов, 
работающих с детьми группы риска : 
методическое пособие / 
И. П. Корчуганова ; под науч. ред. 
проф. С. А. Лисицына, С. В. Тарасова. 
– СПб. : ЛОИРО, 2006. – С. 71–73.  

1) Методика вивчення 
мотивації навчання у 
ВНЗ Т.Ільїної – для 
бакалаврської 
підготовки. 

1) Одегов Ю. Г. Мотивация 
персонала : учебное пособие : 
практические задания (практикум) / 
Ю. Г. Одегов,  Г. Г Руденко , 
С. Н. Апенько, А. И. Мерко. – М. : 
Альфа-Пресс, 2010. –640 с.  

2) Інтегральна оцінка 
ефективності 
професійної діяльності 
вчителя 
(методика 
М. Фетіскіна) – для 
магістерської 
підготовки. 

2) Фетискин М. П. Социально-
психологическая диагностика 
развития личности и малых групп / 
Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во 
Института психотерапии, 2002. –490с. 

5 Сформованість 
професійної 
спрямованості 
особистості 

3) Самооцінка 
професійно-
педагогічної мотивації 
(методика 
М. Фетіскіна) – для 
магістерської 
підготовки. 

3) Фетискин М. П. Социально-
психологическая диагностика 
развития личности и малых групп / 
Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во 
Института психотерапии, 2002. – 490 
с. 
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Продовж. табл. 3.4 
1 2 3 4 
6 Комунікативна 

культура 
Експертна оцінка 
культури мовлення 

Авторська розробка 

1) Методика 
«Комунікативні та 
організаторські 
схильності» 
В. Синявського та  
В. Федорошина – для 
бакалаврської 
підготовки 

1) Фетискин М. П. Социально-
психологическая диагностика 
развития личности и малых групп / 
Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во 
Института психотерапии, 2002. – 490 
с. 
 

7 Рівень комунікативної 
поведінки 

2) Діагностика 
ефективності 
педагогічних 
комунікацій 
(модифікований варіант 
анкети О. Леонтьева) –
для магістерської 
підготовки 

2) Фетискин М. П. Социально-
психологическая диагностика 
развития личности и малых групп / 
Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во 
Института психотерапии, 2002. – 490 
с. 

8 Рівень засвоєння знань 
з іміджелогії 

Опитування, тестування Спецкурс «Імідж сучасного вчителя 
технологій», авторська розробка  

9 Рівень мотивації до 
створення власного 
професійного іміджу 

Спостереження  Авторська розробка  

10 Рівень сформованості 
рефлексивних умінь 

Методика «Самооцінка 
рівня онтогенетичної 
рефлексії» 

Фетискин М. П. Социально-
психологическая диагностика 
развития личности и малых групп / 
Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во 
Института психотерапии, 2002. – 
C. 244–245.  

11 Наявність досвіду 
іміджеформувальної  
діяльності 

Опитування Авторська розробка 

12 Рівень креативності 
особистості 

Діагностика 
особистісної 
креативності О. Тунік 

Фетискин М. П. Социально-
психологическая диагностика 
развития личности и малых групп / 
Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во 
Института психотерапии, 2002. – 
490с. 

Діагностичне спостереження має бути тривалим, систематичним, 

різноплановим, об’єктивним і масовим [318, с. 44]. Задля отримання об’єктивних 

результатів за кожним критерієм, які були заналізовані, застосовувалася своя 

шкала оцінок, що була передбачена відповідним методом діагностики. Докладно 

це питання  розглянуто упараграфі 4.1. 
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3.3. Моніторинг формування іміджу майбутнього вчителя технологій 

 

Ситуація в освітній сфері, що склалася за останні десятиліття, свідчить про 

відсутність дієвих механізмів, що забезпечують діагностику та сприяють 

просуванню інновацій у системі виховної роботи педагогічного університету. 

Через актуалізацію потреби в наявності об’єктивної та різнобічної інформації про 

результати професійної підготовки фахівців особливо актуальними стали питання 

контролю й оцінки якості навчально-виховного процесу, відповідності 

навчальних програм, планів, матеріально-технічного забезпечення, сутності 

наукової роботи останнім досягненням науки, техніки, тенденціям соціально-

економічного розвитку, а також іншим аспектам освітньої діяльності.  

Зробити процес формування професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій ефективним стає можливим за умови отримання науково 

обґрунтованої інформації про стан сформованості професійного іміджу студентів. 

Ефективним рішенням цієї проблеми може слугувати система моніторингу, що 

успішно застосовується у процесі діагностики, контролю, атестації, підвищення 

кваліфікації тощо. Педагогічний моніторинг дає змогу здійснювати постійне 

відстежування динаміки рівня сформованості професійного іміджу студентів, 

інтерпретувати отримані дані, забезпечувати зворотний зв’язок, розробляти 

рекомендації, вносити відповідні корективи до процесу формування професійного 

іміджу студентів і на цій основі ефективно здійснювати функції управління. 

Поява поняття «моніторинг» у сфері освіти – це відображення потреби 

системи управління освітою у якісній, достовірній і надійній інформації. 

Більшість дослідників у педагогіці розглядають моніторинг як засіб управління 

якістю освіти та виховання. 

Результати аналізу наукової літератури засвідчують те, що з моніторингом в 

освіті пов’язують освітній моніторинг, педагогічний моніторинг, статистичний 

моніторинг, інформаційний моніторинг, моніторинг ефективності інновацій, 

моніторингове дослідження, моніторинг якості та інші. 
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Саме поняття «моніторинг» цікаве в теоретичному аспекті, адже не має 

однозначного тлумачення, оскільки вивчається і використовується в різних 

сферах науково-практичної діяльності. Точна дефініція поняття «моніторинг» 

неможлива передусім через те, що воно водночас належить і до наукової, і до 

практичної сфери [315]. Це поняття інтерпретується як метод дослідження 

дійсності, що вживається в різних галузях науки і життя, і як засіб забезпечення 

сфери керування різноманітною діяльності через подання адекватної та 

своєчасної інформації [244]. 

Поняття «моніторинг» (від англ. monitoring – відстеження) стало 

загальновизнаним як у науці, так і в інших видах суспільної практики. Сутність 

моніторингу – це безперервне спостереження за певним процесом задля 

визначення його доцільності та відповідності запланованому результатові [201]. 

Якщо діагностика ситуації здійснюється систематично з певною заданою 

періодичністю і з використанням однієї і тієї ж системи індикаторів, то маємо 

справу з моніторингом. У сучасному словнику іншомовних слів «моніторинг» має 

декілька тлумачень: 1) постійний контроль за будь-яким процесом з метою 

виявити, чи відповідає він бажаному результату або початковим прогнозам; 

2) спостереження за довкіллям, оцінка й прогноз його стану у зв’язку з 

господарською діяльністю людини; 3) збір інформації для вивчення громадської 

думки стосовно якогось питання [382, с. 464]. 

Уперше поняття «моніторинг» було вжито в екології, звідки воно поступово 

було залучено до інших галузей наукового знання. Основні сфери, що 

застосовують моніторинг як засіб наукового дослідження, – це екологія, біологія, 

соціологія, педагогіка, економіка, психологія, теорія управління. Найчастіше 

моніторинг використовується в управлінні для збору інформації про об’єкти 

управління та зворотного зв’язку з ними з метою корекції управлінських дій. 

Будь-який усвідомлений розвиток неможливий без супроводжувального 

відстежування задля спрямування процесу на бажаний результат. Таке 

відстежування відбувається за допомогою моніторингових процедур. Моніторинг 

є одним із важливих засобів зміни інформаційного простору, оскільки 
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підвищується оперативність, об’єктивність і доступність інформації. Мета 

моніторингу – оперативно виявляти всі зміни в досліджуваному об’єкті, що дає 

можливість приймати обґрунтовані управлінські рішення.  

Попри високу витратність, важливість моніторингових процедур, за 

В. Андрущенком, натепер не має жодних сумнівів. Моніторинг уможливлює 

отримання об’єктивного зрізу стану національної системи освіти; його дані 

використовуються для розробки освітньої політики держави. Моніторинг у галузі 

освіти визначають як систематичні процедури збору даних щодо важливих 

аспектів освіти на національному, регіональному та місцевому рівнях задля 

безперервного відстеження за її станом і прогнозом розвитку [18]. 

Моніторинг якості освіти містить значний комплекс процедур, що дає змогу 

виявляти динаміку розвитку системи у певний період. Він забезпечує 

інформаційну стабільність, запобігає дефіциту інформації під час підготовки 

рекомендацій і прийняття управлінських рішень, підвищує їхню обґрунтованість 

[250]. 

За останні десятиліття у європейських країнах накопичено досить великий 

досвід моніторингових досліджень і застосування систем моніторингу в освіті, 

який виявляється у складних національних моделях індикаторів якості освіти та 

порівняльних вимірюваннях освітніх систем. Світовою наукою накопичено 

багатий досвід, хоча науковці визнають, що оптимальні методи діагностики та 

корекції недоліків усе ще потребують розробки.  

У вітчизняній педагогічній науці в останні десятиліття значно посилився 

інтерес до дослідження та застосування систем освітнього моніторингу. За 

порівняно невеликий відрізок часу моніторинг почали використовувати досить 

широко як в оцінці змін, що відбуваються в системі освіти, так і в дослідницьких 

процедурах. За допомогою моніторингу здійснюється аналіз управлінських 

аспектів розвитку навчальної діяльності учнів (З. Рябова та ін.), навчальних 

досягнень учнів (Л. Кашкарьова та ін.), якості освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі (Н. Гнедко, О. Островерх та ін.), якості навчання з окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (П. Дмитренко, 
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О. Кондратенко, І. Крамаренко, Ю. Романенко та ін.), якості навчальних 

досягнень студентів у вищих навчальних закладах (Н. Байдацька, І. Горда та ін.), 

ефективності цілісного забезпечення наступності (В. Кожевніков та ін.), 

сформованості особистісних якостей школярів (Д. Алфімов та ін.), розвитку 

загальноосвітнього навчального закладу (Р. Сухович та ін.), управління якістю 

освіти на основі нових інформаційних технологій (Д. Матрос, Д. Полєв, 

Н. Мельникова та ін.), удосконалення організації освітнього процесу (Л. Мойсеєва 

та ін.). 

Однак у сучасній українській педагогічний науці недостатньо розроблені 

підходи до виявлення критеріїв оцінювання рівня сформованості професійного 

іміджу майбутніх учителів, зокрема і майбутніх учителів технологій, механізмів 

моніторингу та процесів його використання. Тому одне із завдань нашого 

дослідження полягає в аналізі наукових підходів до використання моніторингу в 

системі формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій, 

висвітленні процесу організації підготовки та застосування моніторингу, у 

визначенні його функцій і реалізації моніторингу. 

На наше переконання, моніторинг системи формування професійного 

іміджу майбутніх учителів технологій необхідний для постійного відстеження 

того, що відбувається у педагогічній практиці задля оперативного використання 

результатів поточних спостережень у подальшому регулюванні цього процесу.  

Для отримання вичерпного уявлення про сутність моніторингу розглянемо 

докладніше, чим він є щодо різних сфер його використання. В екології, де і 

з’явилося поняття «моніторинг», його визначають як безперервне спостереження 

за станом довкілля задля попередження небажаних відхилень за найважливішими 

параметрами [101]. В. Лукіна трактує екологічний моніторинг як інформаційну 

систему спостережень, оцінки і прогнозу змін у стані довкілля, створену задля 

виділення антропогенної складової цих змін на тлі природних процесів [250]. 

Соціологи розуміють моніторинг як систему регулярного вимірювання змін, що 

відбуваються в суспільстві або якихось його підгрупах за умови регулярного 
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застосування одних і тих же принципів вибірки й одного і того ж інструментарію 

для збору даних [101]. 

Моніторинг, за доцільним визначенням В. Приходька, – це могутній засіб 

підвищення рівня інновації педагогічного процесу й інформаційно-кореляційного 

супроводу будь-якої педагогічної діяльності. Моніторинг – це інноваційна 

технологія спрямування й супроводу освітньої системи і педагогічного процесу на 

якісний результат на основі виважених управлінських рішень на всіх рівнях 

державного управління якістю освіти, відповідний інструментарій і механізм 

контролю якості. Моніторинг – це новий стиль науково-педагогічного й 

управлінського мислення, який містить безперервне й тривале спостереження, 

аналіз, синтез, порівняння, класифікацію, уміння здійснювати розумові операції, 

необхідні в усіх випадках, що вимагають висновків, узагальнень, визначення 

належності явищ або предметів до певного класу, оцінювання стану освіти й 

виховання, розповсюдження інформації про діяльність освітньої виховної 

системи, а також прогнозування динаміки й основних тенденцій її розвитку [335; 

336]. 

Найуніверсальніше визначення моніторингу пропонує О. Майоров, який 

уважає, що моніторинг – це система збору, обробки, зберігання та 

розповсюдження інформації про певну систему та її окремі елементи, орієнтована 

на інформаційне забезпечення управління цієї системи, яка дає змогу робити 

висновки про її стан у будь-який момент часу й уможливлює прогнозування її 

розвитку [252]. 

Узагальнене визначення освітнього моніторингу пропонує О. Локшина: це 

система збору, опрацювання й поширення інформації про діяльність освітньої 

системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану та прогноз розвитку 

[275]. 

У контексті досліджуваного явища найзмістовнішим видається визначення 

моніторингу, яке запропонувала Г. Єльнікова: це комплекс процедур щодо 

спостереження, поточного оцінювання перетворень керованого об’єкта та 

спрямування цих перетворень на досягнення заданих параметрів розвитку об’єкта, 
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також такий моніторинг має формувальний і перетворювальний характер і 

містить чітко визначений об’єкт управління; задані параметри розвитку об’єкта; 

критерії оцінювання заданих параметрів; технологію проведення поточного 

контролю; інформаційну базу щодо спрямування процесу на підсумковий 

результат; обов’язковою умовою здійснення моніторингових процедур є 

залучення людини до управління своєю діяльністю через розвиток процесів 

самоаналізу та саморегулювання [141]. 

Моніторинг досить часто ототожнюють з експериментом, але ці поняття не 

рівнозначні. Експеримент пов’язаний з перевіркою гіпотез і передбачає втручання 

у природні процеси, також дослідник намагається зменшити кількість 

досліджуваних параметрів. Прагнення обмежити показники є й у моніторингу, але 

для моніторингу важливо якомога точніше та надійніше описати досліджуваний 

об’єкт. Моніторинг не вимагає обов’язкового втручання у природний розвиток 

об’єкта, чи принаймні така умова не розглядається до того, поки розвиток об’єкта 

не матиме загрозливої динаміки [119]. Цей вплив спрямований передусім не на 

вивчення ефекту, викликаного цим втручанням, а на усунення загрози, яку може 

становити об’єкт. Упродовж тривалого часу експеримент вважався єдиним 

способом отримання об’єктивного знання, єдиною підставою, на якій можлива 

заміна застарілих уявлень, теорій, знань на новіші, досконаліші. Завдання 

експерименту за визначенням полягало в доведенні переваг, більшої досконалості 

нових знань над старими. Тобто експеримент стає безпосередньо залежним від 

тих теорій, які він має підтверджувати чи заперечувати [119]. Моніторинг 

натомість будується на певних теоретичних основах, однак не має на меті 

доведення чи спростовування гіпотез [252]. 

Також є тенденція до ототожнення моніторингу з оцінкою і взаємозаміни 

або використання цих двох понять як синонімічних. Під час моніторингу зусилля 

спрямовані переважно на те, щоб з’ясувати, чи функціонує програма або система, 

як заплановано. На відміну від оцінки, що спрямована на визначення якості 

роботи програми, загальна мета моніторингу полягає в тому, щоб переконатися, 

чи програмні заходи здійснюються за планом, і чи є чинники, що призводять до 
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успіху або невдачі. На нашу думку, найважливіша відмінність між моніторингом 

та оцінюванням – це те, що моніторинг застосовують задля удосконалення 

програми або системи, а оцінювання відбувається задля винесення оціночного 

судження про програму або систему. 

Завдяки моніторингу перевіряється, чи реалізований той чи той проект або 

програма так, щоб це відповідало його запланованій моделі. Тобто у процесі 

моніторингу визначається, чи були педагогічні дії втілені в терміни та в обсягах, 

передбачених планом; чи відповідає якість та обсяг діяльності розробленому 

плану; чи було використано педагогічні засоби, що були заплановані; чи 

відбулися якісні зміни в об’єктів педагогічного впливу; чи були якісь перешкоди 

або ускладнення та що їх спричинило; чи існує резерв для удосконалення 

досліджуваного об’єкта або процесу. Моніторинг забезпечує зворотній зв’язок 

для управління проектами про перебіг реалізації проекту, проблеми, з якими він 

стикається, й ефективність, із якою він реалізується. 

Очевидним є звʼязок моніторингу з цілями навчання, які є вихідною 

основою моніторингу, на думку С. Шишова та В. Кальней. Тобто моніторинг 

пов’язаний з оцінкою реалізації цілей і планів. Він відбувається всюди, де 

фактичне порівнюють із запланованим; головне завдання моніторингу полягає в 

зменшенні відмінностей між ними. В освітньому процесі втілення основних цілей 

моніторингу виражається у психолого-педагогічних і функціональних 

результатах, що складають зміст навчального моніторингу. До психолого-

педагогічних результатів належать новоутворення в структурі знань, набутих 

навичок, у поведінці, спрямованості особистості, у системі її ставлень. До 

функціональних результатів належать різноманітні способи педагогічного впливу, 

призначення яких полягає в управлінні діяльністю тих, хто навчається [426].  

Освітній моніторинг здійснюється задля: формування освітньої політики; 

визначення престижності та конкурентоспроможності національної системи 

освіти; планування та прогнозування розвитку освітньої галузі; створення певних 

інформаційних умов для формування цілісних уявлень про стан функціонування 

системи загальної середньої освіти на обласному та місцевому рівнях, про якісні 
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та кількісні зміни, що відбуваються в ній під впливом різних чинників; 

порівняння навчальних закладів, установлення рейтингу; удосконалення 

педагогічних засобів; визначення результативності навчання та виховання учнів; 

створення сприятливих умов для виявлення, розвитку й підтримки здібної й 

обдарованої молоді, підготовки її до дослідницької, наукової діяльності у вищих 

навчальних закладах; виявлення й підтримка творчих керівників і педагогічних 

колективів навчальних закладів нового покоління, підняття їхнього престижу, 

конкурентоспроможності; організації взаємодії з вищими навчальними закладами;  

визначення ефективності використання коштів; прогнозування й забезпечення 

підвищення успішності та якості знань учнів; отримання оперативної інформації 

про стан результативності освітнього процесу; виявлення дійсних результатів 

шкільної освіти й можливості на цій основі коригувати програму розвитку школи; 

прогнозування тенденцій розвитку системи навчання; виявлення реального рівня 

кваліфікації педагогічних кадрів, підготовленість до розв’язання інформаційних 

завдань; відстеження динаміки освітніх послуг, ефективність управління 

навчально-виховним процесом [335, с. 35–36]. 

Створення національної системи моніторингу якості освіти дає змогу 

розв’язати низку завдань, а саме: визначати якість навчальних досягнень 

студентів, рівень їхньої соціалізації; визначати зв’язок між успішністю учнів і 

соціальними умовами їхнього життя, результатами роботи педагогів, рівнем 

їхнього соціального захисту, моральними установками, запитами, цінностями 

тощо; досліджувати стан навчально-методичного, матеріально-технічного, 

лабораторного забезпечення й устаткування шкіл та університетів, а також 

кадрового забезпечення [347]; оцінювати рівень впливу на навчально-виховний 

процес державних стандартів в освіті, навчальних програм, методичного та 

матеріального забезпечення та інших чинників [347]; виявляти чинники, що 

впливають на перебіг і результати освітніх реформ задля зменшення їхнього 

негативного впливу (або навіть і нейтралізації); аналізувати політику держави в 

галузі забезпечення гарантій доступності освіти та поліпшення її якості тощо; 

порівнювати результати функціонування закладів освіти задля визначення 
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оптимальних шляхів їхнього розвитку; створювати банк статистичних результатів 

моніторингових досліджень з оцінювання навчальних досягнень учнів; 

систематизувати інформацію з питань освіти, підвищувати її оперативність і 

доступність для користувачів; визначати комплекс освітніх індикаторів, що 

відображають особливості місцевого розвитку системи освіти; створювати 

методики вивчення замовлення населення на освітні послуги та прогнозування 

розвитку системи загальної середньої та вищої освіти; вивчати попит і пропозиції 

щодо фахового та загальноосвітнього рівня підготовки випускників навчальних 

закладів тощо [250; 335]. 

Такі принципи моніторингу педагогічного процесу визначають дослідники 

І. Коваленко, Т. Лукіна, В. Приходько: варіативності, багатогранності й 

допустимості значної змінюваності типів соціальних взаємодій; іррегуляції, 

непропорційності між впливами та їхньою результативністю у процесі соціальних 

взаємодій; невпорядкованої множини, який визначає склад сукупності 

властивостей, що входять у соціальні якості; поєднаності – розкриває основну 

якість особистості – наявність ірраціональних міжособистісних, соціальних 

взаємодій у процесі об’єднання самостійних властивостей у якість; 

різноспрямованої активності – розкриває можливість багатоваріантності процесів 

функціонування та розвитку системного комплексу; узгодженості нормативно-

правового, організаційного та науково-методичного забезпечення його складових 

частин; об’єктивності одержання й обробки інформації, що передбачає 

максимальне врахування суб’єктивних оцінок, усіх результатів; створення для 

всіх учасників дослідження рівних умов у процесі перевірки якості підготовки; 

комплексності дослідження різноманітних аспектів навчально-виховного процесу, 

обробки й аналізу одержаних результатів; безперервності та тривалості 

спостережень за станом освіти; своєчасності отримання, обробки та використання 

об’єктивної інформації про якість загальної середньої освіти; перспективності 

запланованих моніторингових досліджень, спрямованості їх на розв’язання 

актуальних завдань розвитку освіти; рефлексивності, що проявляється в 

аналізуванні на всіх рівнях управління якістю результатів навчально-виховної 
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діяльності, здійсненні самооцінки й самоконтролю; гуманістичної спрямованості 

моніторингу – створення атмосфери доброзичливості, довіри, поваги до 

особистості, максимально сприятливих умов, позитивного емоційного 

мікроклімату; неможливість використання результатів досліджень для 

застосування будь-яких репресивних дій; відкритості й оперативності доведення 

результатів досліджень до відповідних органів управління, громадськості, 

зацікавлених міжнародних установ; діагностико-прогностичної спрямованості; 

особистісної доцільності; педагогічної комунікативності; інформаційної 

інтегративності; соціально-нормативної обумовленості; науковості; 

безперервності; цілісності; наступності [192, с. 266; 250, с. 48–49; 335, с. 27–28]. 

Доцільними вважаємо переконання Г. Єльнікової та В. Приходька, які 

визначають моніторинг як комплекс процедур спостереження, поточного 

оцінювання, перетворень керованого об’єкта і спрямування цих перетворень на 

досягнення заданих параметрів його розвитку [141; 335].  

Серед об’єктів моніторингу В. Приходько виділяє: систему освіти (загальна 

середня, професійна, вища, національна або загальнодержавна, регіональна, 

муніципальна системи); зміст освіти; засоби досягнення освітніх цілей; рівень і 

якість сформованості знань, умінь і навичок учнів (рівень навчальних досягнень); 

процеси (педагогічний процес загалому й окремі його складові: процес 

морального виховання, трудового, процес підготовки дітей до школи або процес 

та результати сформованості життєвих принципів і здатності до самостійного 

подальшого життя після закінчення школи тощо);  результати навчально-

виховного процесу; різноманітні аспекти діяльності навчальних закладів; 

діяльність (трудова, навчальна); явища (вихованість, освіченість, майстерність 

педагога та інші) [335].  

У межах моніторингу виявляють й оцінюють проведені педагогічні дії, за 

його допомоги забезпечується зворотний зв’язок, який повідомляє про 

відповідність фактичних результатів діяльності педагогічного колективу кінцевій 

меті. Найважливіший складник моніторингу – це його зумовленість цілями 

навчання, зазначеними в навчальному плані, у такий спосіб моніторинг впливає 
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на оцінку реалізації цілей і планів та порівняння фактичного та запланованого 

рівнів підготовки [240].  

У науковій літературі з педагогіки, психології, управління виокремлюють 

багато видів моніторингу, які розрізняються: за масштабами цілей освіти 

(оперативний, тактичний, стратегічний); за етапами навчання (вхідний або 

вибірковий, проміжний або навчальний, вихідний або підсумковий); за часовою 

залежністю (ретроспективний, попереджувальний, поточний); за частотою 

процедур (разовий, періодичний, систематичний); за охопленням об’єкта 

спостереження (локальний, вибірковий, суцільний); за організаційними формами 

(індивідуальний, груповий, фронтальний); за формами суб’єкт-суб’єктних 

стосунків (зовнішній або соціальний, взаємоконтроль, самоаналіз); за 

інструментарієм, що використовується (стандартизований, нестандартизований, 

матричний); за рівнями управління навчально-виховним процесом 

(управлінський, адміністративний, педагогічний, учнівський); за суб’єктом 

моніторингу (зовнішній, внутрішній); за цілями проведення моніторингу 

(моніторинг узгодження управління, діагностичний моніторинг, моніторинг 

діяльності); за засобами проведення моніторингу (дистанційний, 

інструментальний, педагогічний, соціологічний, психологічний); за ієрархією 

систем управління (шкільний, районний, національний, міжнародний); залежно 

від підстав, що використовують для порівняння (динамічний, конкурентний, 

порівняльний, комплексний) [182; 329]. 

На підставі узагальнення наукового доробку в галузі моніторингу освіти та 

власного педагогічного досвіду доцільними можна назвати такі види моніторингу 

формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій: 

 діагностичний моніторинг – з’ясування стану сформованості професійного 

іміджу майбутніх учителів технологій, а також обізнаності студентів і викладачів 

щодо формування професійного іміджу, 

 динамічний моніторинг – проведення багаторазового вимірювання 

визначених характеристик професійного іміджу майбутніх учителів технологій; 
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 педагогічний моніторинг – відстеження особливостей стану й рівнів 

сформованості професійного іміджу майбутніх учителів технологій, а також 

професійної діяльності викладачів щодо формування професійного іміджу 

студентів; 

 змістовний (особистісно орієнтований) моніторинг – відстеження 

виникнення, розвитку, трансформації певних якостей особистості, тобто динаміки 

особистісного розвитку суб’єктів. 

Моніторинг уможливлює застосування водночас різних методів 

спостереження, вимірювання й отримання на цій підставі нової інформації про 

стан об’єкта з подальшим моделюванням, прогнозуванням і прийняттям 

належного управлінського рішення [86]. Крім того, моніторинг передбачає 

наявність спеціально створених стандартів. 

У процесі формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій 

моніторингу підлягають адміністративний, науково-методичний рівні та рівень 

самоуправління, динаміка яких зумовлена особливостями й типом діяльності цих 

суб’єктів.  

Отже, застосовуючи моніторинг, можна виміряти й оцінити не тільки 

результати процесу формування професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій, а й якість, і кількість перетворень у діяльності учасників цього 

процесу, чинники, що вплинули на ці зміни; виробити, прийняти та реалізувати 

управлінські рішення щодо спрямування цих перетворень на заданий стандарт 

професійного іміджу. 

Дослідники, які створюють теорію моніторингу, виділяють різноманітні 

функції моніторингу. О. Локшина до найважливіших функцій моніторингу 

зараховує функцію підзвітності, інформаційно-просвітницьку функцію, функцію 

прийняття рішень, функцію наукового прогресу, функцію адміністративного 

контролю [275]. Т. Лукіна визначає такі функції моніторингу: інформаційна, 

кваліметрична, діагностична, аналітична, моделювальна, прогностична, 

управлінська [250]. На думку В. Приходька, функціями, що виконує моніторинг, є 

такі: активізувальна, аналітична, діагностична, інформаційна, корекційна, 
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моделювальна, прогностична, технологічна, управлінська, формувальна [335; 

336]. 

Розглянемо докладніше ті функції моніторингу, які вважаємо актуальними 

для моніторингу системи формування професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій: 

1. Діагностична – визначення рівня сформованості професійного іміджу 

студентів, з’ясування проблем, чинників впливу, відхилень від запланованого 

результату, стану системи формування професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій. 

2. Системоутворювальна – відстеження підпорядкування всіх елементів 

педагогічної системи її системоутворювальному компоненту – меті, а також 

відстеження відповідності педагогічних дій і засобів меті.  

3. Аналітична – одержані дані аналізуються, узагальнюються та адекватно 

інтерпретуються. 

4. Інформаційна – оцінка дає можливість здійснити зворотній зв’язок щодо 

рівня сформованості професійного іміджу в студентів, стану системи формування 

професійного іміджу майбутніх учителів технологій. 

5. Корекційна – виявлення чинників, що негативно впливають на 

ефективність системи формування професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій, що передбачає подальшу відповідну корекційну діяльність. Корекція 

може відбуватися на будь-якому етапі проведення моніторингу. 

6. Прогностична – на підставі фіксації поточного стану педагогічної 

системи, її ґрунтовного аналізу й узагальнення даних моніторингу здійснюється 

прогнозування подальших тенденцій її розвитку та внесення необхідних коректив, 

що створюють передумови для її удосконалення. 

У наукових дослідженнях і в педагогічній практиці склалися такі вимоги до 

проведення моніторингу: об’єктивність: максимальне уникнення суб’єктивних 

оцінок, урахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення 

однакових умов для всіх учасників навчально-виховного, навчально-

пізнавального процесу, навчальної діяльності та самостійної роботи; валідність: 
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повна й усебічна відповідність контрольних заходів змісту діяльності 

(анкетування, спостереження, бесіда, діагностичні методики, чіткість критеріїв 

вимірювання й оцінки); урахування психолого-педагогічних, вікових 

особливостей учасників педагогічного процесу, професіоналізму, загального 

розвитку, а також умов і конкретних ситуацій проведення моніторингу; 

систематичність проведення моніторингу, забезпечення безперервності в певній 

послідовності та за відповідною системою (на послідовних, взаємопов’язаних 

етапах, на стадіях організації, самоорганізації тощо); гуманістична спрямованість 

моніторингу: створення умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, 

позитивного емоційного клімату [9; 182].  

Зазначені вимоги, на наше переконання, можна доповнити такими: 

періодичність і своєчасність зворотного зв’язку задля забезпечення оперативності 

управлінських дій; простота методик моніторингу в застосуванні за умови 

охоплення усієї необхідної інформації, оскільки складність і обтяжливість 

моніторингових процедур може викликати нерозуміння в об’єктів моніторингу й 

порушити природні умови його проведення; природність, фіксація результатів у 

реальних ситуаціях. 

Ефективність формування професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій відстежувалася за допомогою моніторингу на різних рівнях 

управління: адміністративному – діяльність керівників; науково-педагогічному – 

діяльність учителів, викладачів професорсько-викладацького складу; 

самоуправління – навчальна й науково-дослідна діяльність студентів. 

У процесі визначення параметрів моніторингу було використано досвід 

науковців, висвітлений у низці досліджень (В. Кальней, В. Кожевников, 

С. Подмазін, С. Шишов), у яких наголошується на тому, що основною ланкою в 

розробленні моніторингу є створення моделі об’єкта оцінювання – стандарту. 

Стандарт – це модельне подання ідеалу об’єкта, де зібрані всі унормовані вимоги 

до його цілей, завдань, структури, діяльності, продуктів цієї діяльності тощо 

[426]. За визначенням В. Кальней і С. Шишова, моніторинг є настільки 

ефективним, наскільки коректно задано норми. У нашому дослідженні такими 
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нормами було визначено закономірності, принципи формування професійного 

іміджу майбутніх учителів технологій, вимоги до компонентів професійного 

іміджу, правила реалізації принципів, умови ефективності роботи на кожному з 

етапів технології. 

У нашому дослідженні моніторинг визначається як засіб управління 

системою формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій, який 

передбачає постійне, спеціально організоване, систематичне спостереження за 

рівнем сформованості професійного іміджу студентів, щоб з’ясувати його 

відповідність бажаному результату або визначеним цілям. Моніторинг у цьому 

аспекті – це процес збору, аналізу інформації щодо основних показників 

діяльності об’єктів, чинників впливу, динаміки задля оцінки ефективності 

формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій і прийняття на 

цій основі управлінських рішень про відповідність фактичних результатів 

запланованим і їхнє подальше коригування. 

Моніторинг системи формування професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій у вищих педагогічних навчальних закладах здійснювався з метою: 

визначення початкового рівня сформованості професійного іміджу майбутніх 

учителів технологій; створення науково-методичної бази системи формування 

професійного іміджу майбутніх учителів технологій; з’ясування готовності 

викладачів до формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій; 

створення умов, сприятливих для формування професійного іміджу майбутніх 

учителів технологій; відстеження проміжних результатів роботи з формування 

професійного іміджу майбутніх учителів технологій; удосконалення системи 

формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій у процесі 

фахової підготовки; упровадження успішного досвіду формування професійного 

іміджу майбутніх учителів технологій у практику роботи педагогічного 

університету. 

Моніторинг системи формування професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій, на наше переконання, має дві взаємопов’язані сторони: моніторинг 

рівня сформованості професійного іміджу майбутніх учителів технологій і 
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моніторинг діяльності викладачів щодо формування професійного іміджу 

майбутніх учителів технологій.  

Моніторинг рівня сформованості професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій передбачає систематичний процес виявлення, вимірювання, 

оцінювання, корекції, прогнозування й інтерпретації результатів, відстеження 

динаміки сформованості професійного іміджу, тенденції, можливі проблеми та 

їхні причини, а також оперативне застосування заходів, спрямованих на подальше 

підвищення рівня сформованості самовдосконалення.  
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Вибір педагогічної технології формування педагогічного іміджу 

майбутніх учителів технологій як системної сукупності функціонування всіх 

інструментальних і методичних засобів реалізації у ВНЗ іміджевої політики є 

способом перетворення педагогічного процесу у ньому в особистісно-

розвивальний. 

Відповідний висновок є результатом узагальнення різних позицій 

науковців щодо феномену «педагогічна технологія». Це й багатовимірний процес, 

спрямований на досягнення освітніх, виховних і розвивальних цілей (В. Давидов, 

М. Кларін, П. Мітчелл, К. Сілбер, Р. Томас та ін.). Педагогічну технологію 

трактують і як: 

а) галузь знань, підґрунтям якої є надбання соціальних, природничих наук 

та науки управління (В. Гузєєв, М. Ераут, Р. Кауфма, П. Підкасистий та ін.); 

б) методичний та інший інструментарій, засіб досягнення цілей 

педагогічного процесу (В. Бухвалов, Н. Крилова, М. Майер, В. Паламарчук, 

С. Смирнов та ін.); 

в) модель, техніка виконання завдань за певною алгоритмічною програмою 

в системі взаємодії учасників педагогічного процесу (В. Безпалько, С. Гібсон, 

І. Зязюн, В. Монахов, Б. Скіннер, В. Сластьонін, М. Уошанов та ін.). 

2. Значна кількість науковців є одностайними, що основними критеріями 

технологічності є концептуальність як ґрунтування на науковій концепції, 

системність, зумовлена логікою педагогічного процесу, цілісністю та 

взаємозв’язком його компонентів, керованість і відтворюваність (можливість 

застосування в інших однотипних освітніх закладах). 

Наша позиція про зміст та структуру педагогічної технології є 

інтегративною і збігається з переконаннями тих дослідників (П. Матвієнко, 

В. Безпалько та ін.), які до її структурних компонентів зараховують: 

концептуальну основу (вона відбиває «ідеологію» проектування й впровадження 

певної педагогічної технології); змістовно-процесувальну частину (у ній відбито 
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загальні й конкретні цілі діяльності, її зміст, методики й форми досягнення 

окреслених цілей); професійну частину, яка оприлюднює залежність успішності 

функціонування й відтворення створеної технології від рівня педагогічної 

компетентності й майстерності педагогів. 

Мотиваційну основу відповідної позиції забезпечують загальнонаукові 

положення про наявність у педагогічних технологіях потенціалу для акумуляції й 

вираження закономірностей і загальних ознак навчально-виховного процесу. 

3. Провідна ознака педагогічних технологій полягає в етапністі їхнього 

функціонування. Узагальнюючи аргументацію науковців, у технології 

формування в студентів технологічного факультету професійного іміджу 

виокремлюємо такі етапи: інформаційно-мотиваційний; автогностичний; 

стратегічно-проектувальний; організаційно-діяльнісний; випробувальний; 

рефлексивний; стимулювальний; оцінно-результативний, характеристики яких 

наведено у цьому розділі. 

4. Функції створеної педагогічної технології формування в майбутніх 

учителів професійного іміджу забезпечують якісну реалізацію спроектованої 

відповідної структурно-функціональної моделі. 

Функція концептуального компонента педагогічної технології відбиває 

основні вимоги до реалізації іміджевої політики педагогічного ВНЗ, конкретизації 

її цільових орієнтирів та етапів їх досягнення. 

Провідна функція змістово-процесуального компонента полягає в тому, що 

за результатами конкретизації цілей технології з'ясувати й впровадити в практику 

організаційні форми, методи й засоби залучення студентів до процесу активного 

самоформування складників професійного іміджу (вони відбиваються в змісті 

професійно-педагогічної підготовки). 

Функція кадрово-ресурсного компонента педагогічної технології 

актуалізує й забезпечує безперервність професійно-педагогічного вдосконалення 

всіх суб’єктів управління професійною підготовкою студентів в аспекті 

оволодіння ними складниками педагогічного іміджу, переведення їх на найвищий 
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рівень носіїв методологічної, культурологічної, психолого-педагогічної та 

спеціальної фахової компетентностей. 

5. Педагогічна технологія передбачає використання діалогових 

організаційних форм реалізації іміджевої політики на технологічному факультеті 

педагогічного університету – інтерактивні лекції (заняття-спостереження, 

імітаційні ігри, круглі столи, дебати тощо). «Основою» її змістово-

процесуального компонента є особистісно орієнтована система раціональних 

способів управління процесом оволодіння студентами цінностями професійного 

іміджу. 

В ієрархії методів мотивації активності майбутніх учителів технологій у 

самоформуванні позитивного професійного іміджу передують такі: 

– метод яскравої репрезентації викладачами зразків і результатів 

активності учителів у досягненні статусу носіїв професійного іміджу; 

– метод практичного відпрацювання студентами змодельованих ситуацій 

входження в нову соціальну роль – «носій позитивного професійного іміджу»; 

– метод забезпечення адресної педагогічної підтримки пошуку студентами 

особистісного сенсу самоформування конкретних складників професійного 

іміджу. 

Доцільність застосування проектувальних методів є відбиттям свідомої 

потреби студентів у створенні іміджевих портретів кращих учителів технологій 

України; укладанні розрахованих на близьку й далеку перспективи програм 

самоформування професійного іміджу; залучення майбутніх учителів технологій 

до складання особистих планів реалізації іміджевих цільових програм 

професійно-педагогічного розвитку. 

Провідними методами організації процесу самоформування студентами 

професійного іміджу є: спосіб діалогічної активності відносно суб’єкта 

самоформування професійного іміджу; метод організації рефлексивних дій 

студентів щодо оволодіння ними цілісним професійним іміджем; метод 

організації соціально-педагогічних і соціально-психологічних тренінгів щодо 

розвитку зовнішніх характеристик професійного іміджу студентів, передусім, 
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комунікативної компетентності; метод організації самоосвітньої діяльності 

студентів у галузі професійно-педагогічного розвитку тощо. 

У системі методів стимулювання активності майбутніх учителів технологій 

у самоформуванні професійного іміджу роль найбільш ефективних відіграють: 

– ігри (організаційно-діяльнісні й рольові) за іміджевою тематикою; 

– дискусії з питань теорії та технології формування різних складників 

професійного іміджу; 

– заохочення ініціативи й творчої активності студентів як суб’єктів 

самоформування складників професійного іміджу. 

6. Структурно-функціональна модель формування в майбутніх учителів 

технологій професійного іміджу виконує функцію такого ідеального об’єкта, 

урахування якого забезпечує розвиток освітнього середовища на рівні ВНЗ, 

трансформацію його в особистісно орієнтоване, сприяє створенню й реалізації 

його іміджевої політики, переосмисленню й розширенню самостійної діяльності 

майбутнього педагога відповідно до модернізаційних процесів у професійній 

підготовці. 

Виконання зазначеної функції є результатом цілісності трьох 

структурних компонентів – методологічного, теоретичного і технологічного, 

підпорядкованих досягненню єдиної загальної мети: формуванню в майбутніх 

учителів технологій професійного іміджу. Його структурні компоненти є 

цільовими орієнтирами структурно-функціональної моделі та образами            

«Я» – особистості й професіонала та зовнішніх характеристик.  

Основні положення розділу оприлюднено в 6 публікаціях автора [57; 59; 61; 

62; 63; 65].  
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РОЗДІЛ 4 

ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

4.1. Програма педагогічного експерименту щодо встановлення ступеня 

ефективності структурно-функціональної моделі та технології формування 

іміджу майбутнього вчителя технологій у системі виховної роботи 

педагогічного університету 

 

Програма експериментальної перевірки ефективності створеної педагогічної 

технології формування іміджу майбутніх учителів технології – це алгоритм 

поетапного й системного аналізу предмета дослідження на процесуальному рівні. 

Складниками є: база педагогічного експерименту, його мета, гіпотеза, завдання, 

сукупність залежних і незалежних змінних, статус. 

База експерименту: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський 

державний педагогічний університет», Бердянський державний педагогічний 

університет, Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. К. Короленка, Кіровоградський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка.  

Генеральна сукупність експериментальної групи становить – 576 осіб 

(студентів денної та заочної форми навчання Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Бердянського 

державного педагогічного університету, Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. К. Короленка, Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка). 

Генеральна сукупність членів контрольної групи становить – 534 особи 

(студентів денної та заочної форми навчання Криворізького педагогічного інституту 

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»; 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 
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Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; 

Рівненського державного гуманітарного університету). 

Мета педагогічного експерименту: перевірка ефективності створеної 

педагогічної технології формування іміджу майбутніх учителів технологій. 

Завдання експерименту: 

1. Забезпечити оптимальність використання тих організаційних форм 

фахової освіти майбутніх учителів технологій, які максимально репрезентують 

можливості змісту дисциплін психолого-педагогічної, культурологічної та 

спеціальної фахової підготовки для формування у студентів іміджу. 

2. Організувати системне засвоєння майбутніми фахівцями змісту 

авторського спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій» та виховної програми 

«Вчитель технологій: духовна й високоморальна особистість». 

3. Упровадити у навчально-виховний процес педагогічного університету 

створену педагогічну технологію формування іміджу майбутніх учителів технології, 

а також способи мотивації, проектування, організації та стимулювання активності 

учасників експерименту до самовдосконалення.  

4. Підвищити рівень сформованості у викладачів методологічної, 

психолого-педагогічної, культурологічної й спеціальної фахової компетентності. 

5. Здійснити моніторинг сформованості рівнів іміджу у студентів – 

учасників педагогічного експерименту. 

6. Оцінити отримані результати сформованості рівнів іміджу за 

діагностичними (самодіагностичними) методиками відповідно до прийнятих 

критеріїв і показників. 

Незалежні змінні. До них зараховують ті цілеспрямовано створені 

педагогічні умови, які послідовно залучають до експериментальної роботи з метою 

розв’язання її завдань: 

1. Наскрізна організація мотивів процесу формування у майбутніх учителів 

технологій іміджу під час викладання дисциплін психолого-педагогічного, 

культурологічного та спеціального фахового циклів. 
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2. Організація засвоєння студентами теорії та методики оволодіння 

змістом іміджу засобами спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій». 

3. Сприяти набуттю студентами позитивного досвіду проектування й 

реалізації програм (завдань – самозобов’язань) самоформування іміджу. 

4. Забезпечення більш високого рівня професіоналізму викладачів у 

реалізації іміджевої політики в системі виховної роботи педагогічного університету. 

Залежні змінні. Рівні сформованості в студентів образу «Я» – особистості 

й професіонала та образу зовнішніх характеристик відповідно до прийнятих 

критеріїв та показників. 

Статус експерименту: експеримент державного рівня значення. 

За структурою та змістом педагогічний експеримент поділяємо на чотири 

взаємопов’язані етапи. Моніторинг результатів формування професійного іміджу 

майбутніх учителів технологій відбувався на кожному з виокремлених етапів.  

Перший етап – підготовчо-організаційний, відбувався в період 2009 н.р. 

та передбачав добір цілей, визначення об’єктів, з'ясування термінів проведення, 

дослідження стану обізнаності студентів і викладачів щодо формування іміджу та 

стану його сформованості у майбутніх учителів технологій. На цьому етапі 

моніторингу було заналізовано рівні сформованості іміджу студентів та 

готовність викладачів до впровадження педагогічної технології його формування.  

Другий етап – констатувальний, відбувався в 2009–2010 н.р., передбачав 

діагностику рівнів сформованості іміджу майбутніх учителів технологій завдяки 

проведенню моніторингу. Метою було вивчення рівнів сформованості іміджу 

майбутніх учителів технологій. Об’єкти дослідження – студенти-учасники 

експерименту майбутні вчителі технологій. Інформацію добирали із 

застосуванням діагностичних (самодіагностичних) методик, анкетування, бесід, 

спостережень, здійснювали опрацювання й аналіз матеріалів. Отримані 

результати засвідчили потребу та доцільність апробації педагогічної технології 

формування іміджу майбутніх учителів технологій, що визначило спрямованість 

наступного – формувального – етапу експерименту.  
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Третій етап – формувальний, відбувався упродовж 2010–2013 н.р., сутність 

його полягала в апробації педагогічної технології формування іміджу майбутніх 

учителів технологій, відстеженні проміжних результатів, внесенні, за потреби, 

коректив у систему виховної роботи педагогічного університету. Формувальний 

експеримент був здійснений на базі експериментальної групи, до складу якої 

увійшли студенти Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет»; Бердянського державного педагогічного 

університету; Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. К. Короленка; Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. Етапом передбачені такі завдання: апробувати 

педагогічну технологію формування іміджу майбутніх учителів технологій; 

узагальнити отримані результати, зробити висновки. 

Формувальний етап містив три підетапи. 

Упродовж першого підетапу (2010–2011 рр.) наші зусилля були спрямовані 

на підготовку всіх учасників педагогічного процесу за такими напрямами: 

ознайомлення викладачів з методологічними засадами та теоретичними основами 

педагогічної технології формування іміджу майбутніх учителів технологій; 

підготовка спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій» до впровадження у 

педагогічну практику педагогічного університету; укладання методичних 

рекомендацій викладачам щодо формування іміджу майбутніх учителів 

технологій. Основну увагу приділяли усвідомленню принципів, закономірностей 

формування іміджу майбутніх учителів технологій, запровадженню педагогічної 

технології формування іміджу майбутніх учителів технологій. 

На другому підетапі (2011–2012 рр.) зусилля були спрямовані на 

усвідомлення: сутності й структури іміджу майбутніх учителів технологій; 

критеріїв ефективності педагогічної технології формування іміджу майбутніх 

учителів технологій. 

Протягом третього підетапу (2012–2013 рр.) було досліджено забезпечення 

ефективного впровадження педагогічної технології формування іміджу майбутніх 

учителів технологій та апробовано її; було заналізовано результати опитування 
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студентів щодо усвідомлення змісту та значущості технології формування іміджу 

майбутніх учителів технологій. 

Обговорення результатів апробації змісту педагогічної технології 

формування іміджу майбутніх учителів технологій відбувалося в різних формах 

методичної роботи, на засіданнях кафедр, методичних семінарах кафедр та 

факультетів, під час проведення відкритих занять, обміну досвідом, завдяки 

інтерактивним методам, упровадження інновацій, консультацій тощо. 

Четвертий етап – оцінно-результативний, відбувався протягом             

2013–2014 н. р. під час нього було заналізовано отриману інформацію, 

систематизовано її, сформульовано висновки та рекомендації. 

На цьому етапі порівняли результати й сформулювали основні висновки про 

ефективність педагогічної технології формування іміджу майбутніх учителів 

технологій. 

Головною метою аналітичного етапу було вивчення позитивної значущості 

та переваг запровадження педагогічної технології формування іміджу майбутніх 

учителів технологій. 

Отже, докладно розглянемо етапи експериментальної роботи відповідно до 

логіки нашого дослідження із зазначеної проблеми. 

Констатувальний етап експерименту. Як було зазначено вище, метою 

констатувального етапу експерименту є аналіз вихідного стану проблеми, що 

досліджується, рівнів сформованості іміджу майбутніх учителів технологій. 

Завдання на цьому етапі були такі:  

– визначити готовність професорсько-викладацького складу вищих освітніх 

установ до участі в експерименті та виявити рівень обізнаності в галузі інноваційних 

технологій та методик формування іміджу майбутніх учителів технологій; 

– з’ясувати змістові й технологічні можливості різних форм виховного впливу 

на студента: виховного потенціалу освітнього процесу, педагогічної та виробничої 

практики, позааудиторної виховної діяльності в педагогічному університеті, 

самовиховання студента, спрямованого до свідомого формування іміджу; 
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– з’ясувати можливості використання діагностичних та самодіагностичних 

методик, які дозволяють визначити рівень сформованості іміджу майбутніх учителів 

технологій; 

З метою одержання вірогідної експериментальної інформації, що адекватно 

відбиває стан досліджуваної проблеми, застосовували сукупність таких методів 

дослідження:  

1. Порівняльний, системно-функціональний аналіз філософської, 

психологічної, педагогічної соціологічної літератури з метою систематизації 

підходів до розв’язання обраної проблеми дослідження й аналізу документації 

вищих педагогічних навчальних закладів освіти (аналіз змісту навчальних планів, 

програм, навчальних курсів професійної та гуманітарної спрямованості за 

проблемою, яка досліджується, концепцій і планів виховної роботи тощо). 

2. Узагальнення, зіставлення та класифікація з метою визначення змісту та 

структури іміджу вчителя технологій;  

3. Моделювання для створення концептуальних засад формування іміджу в 

студентів технологічного факультету педагогічних університетів;  

4. Синтез прогресивних ідей щодо проектування сучасних педагогічних 

технологічних конструктів з метою проектування педагогічної технології 

формування іміджу в майбутніх учителів технологій; 

5. Бесіди, опитування, анкетування, тестування з метою визначення стану 

розв’язання обраної проблеми в педагогічних ВНЗ, рівнів сформованості у студентів 

експериментальної та контрольної груп іміджу;  

6. Моніторинг як засіб аналізу перебігу констатувального педагагогічного 

експерименту, експертне оцінювання з метою одержання попередньої інформації 

про об’єкт дослідження та впровадження спроектованої структурно-функціональної 

моделі й педагогічної технології формування іміджу в майбутніх учителів 

технологій, а також оцінювання її ефективності.  

7. Кількісний та якісний аналіз отриманої інформації; порівняння результатів 

педагогічного оцінювання з результатами самоаналізу й самооцінювання студентами 

їхніх рівнів сформованості іміджу за визначеними критеріями й показниками. 
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8. Метод експертних оцінок з метою формулювання висновків за підсумками 

дослідження. 

Аналізуючи навчальні й робочі плани викладачів з метою визначення виховного 

потенціалу навчальних дисциплін, з’ясували способи ефективного вирішення 

завдань виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів, зокрема 

формування в них іміджу в системі виховної роботи педагогічного університету. 

Майже всі навчальні дисципліни, такі як: «Вступ до спеціальності», 

«Педагогіка», «Психологія», «Теорія і методика технологічної освіти», «Основи 

теорії технологічної освіти», «Методика навчання технологій», «Теорія і методика 

профорієнтаційної роботи», «Теорія і методика позашкільної освіти» так чи так 

стосуються проблем виховання іміджу майбутнього вчителя технології та 

створюють потенційне середовище для формування у них іміджу, проте відсутня 

цілеспрямована зорієнтованість викладання предмета на вирішення цього 

надзвичайно важливого питання. Також не всі викладачі достатньо розуміють, що 

навчання виховує, демонструючи молоді функціональні здатності іміджу відігравати 

роль цільового орієнтира в справі самостворення й самоствердження майбутнім 

учителем технологій власне як педагога – майстра і творця; бути засобом повної 

репрезентації внутрішніх природних і духовних сил студента як джерел 

стимулювання його активності в гуманізації навчально-виховного процесу на 

педагогічній практиці та по закінченню ВНЗ; слугувати методологічним підґрунтям 

наповнення смислу існування на Землі майбутнього фахівця як людини з морально 

духовними цінностями. 

Досвід засвідчує, що викладанню зазначених предметів притаманні переважно 

репродуктивні навчальні риси з орієнтацією на традиційну технологію, дещо 

модернізовану та олюднену інноваційними елементами, що мають визначальні 

можливості для стимулювання активності студентів – майбутніх педагогів як у 

навчально-виховному процесі, так і на педагогічній практиці, у самовихованні та 

позааудиторній діяльності. 

Самостійний добір інформації студентами у процесі саморозвитку, 

самоформування особистості майбутнього вчителя технології є фрагментарним, 
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студенти не усвідомлюють того, що імідж – це складний емоційно забарвлений 

цілісний образ, значущий як для його особистісно-професійного розвитку впродовж 

життя, так і для відродження української етнічної й технологічної культури, 

забезпечення творчого цілісного потенціалу народу. 

Оскільки імідж – це уявлення, образ особи у свідомості інших, було 

здійснено соціологічне опитування серед студентів технологічних факультетів 

педагогічних вищих навчальних закладів задля з’ясування уявлень самих 

студентів щодо професійного іміджу вчителя технологій. Було запропоновано 

відповісти на запитання: «Яким, на Вашу думку, має бути ідеальний учитель 

технологій? Назвіть, будь ласка, найважливіші характеристики щодо: 

1) зовнішнього вигляду, 2) манери спілкування та мовленнєвої культури, 

3) морально-етичних якостей, 4) професійних якостей».  

Серед компонентів зовнішності студенти зазначили такі: охайність, 

стильність, вік, гарний одяг, вдалу зачіску, почуття смаку, елегантність, 

підтягнутість, ефектність, чистий спецодяг. 

Щодо манери спілкування та мовленнєвої культури, то студенти переконані, 

що вчитель зобов’язаний: бути гарним оратором; мати правильну вимову; мати 

гарну дикцію; мати приємний тембр голосу; уміти цікаво розповідати навчальний 

матеріал; говорити чітко, виразно, але не кричати; спілкуватися з учнями, 

виявляючи повагу до кожного; не вживати ненормативну лексику; не ображати та 

не принижувати їхню гідність. 

Щодо морально-етичних якостей, то студенти переконані, що вчитель 

технологій має бути: 1) добрим або доброзичливим, 2) розумним, 3) суворим (або 

дещо суворим), 4) вимогливим, 5) цілеспрямованим, 6) толерантним, 

7) витриманим, 8) життєрадісним, 9) з почуттям гумору, 10) здатним визнати 

свою неправоту, 11) справедливим, 12) комунікабельним, 13) відповідальним, 

14) ентузіастом своєї справи, 15) гнучким, 16) авторитетним, 17) урівноваженим, 

стриманим, 18) пунктуальним, 19) тактовним, 20) чесним, 21) готовим допомогти, 

22) не схильним до фамільярності, 23) мати привабливу зовнішність, 24) чуйним, 
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25) дотепним, 26) сучасним, 27) таким, що ставиться до інших з повагою, 

28) інтелігентним, 29) дотримуватися своїх обіцянок. 

Щодо професійних характеристик студенти переконані, що вчитель 

технологій має бути: об’єктивним щодо оцінювання знань і людей; компетентним 

у своєму предметі; винахідником або раціоналізатором (або мати схильність до 

дослідної роботи); креативним; готовим зрозуміти та прийняти нестандартні ідеї 

або рішення своїх учнів; ерудованим; досвідченим; артистичним; таким, що може 

доступно пояснити та показати на практиці; зацікавленим у своїй професії; таким, 

що може прищепити інтерес до своєї професії; таким, що вміє знайти підхід до 

кожного учня; обізнаним у світі сучасних технологій; психологом, який розуміє 

потреби та стан своїх учнів; багатогранною особистістю; гнучким, готовим 

змінюватися. 

З наведених відповідей студентів стає зрозумілим: їм видаються 

важливішими особистісні якості вчителя, утім, що стосується професійних 

характеристик, то тут вони виявили себе досить вимогливими, зазначивши 

потребу винахідницького або раціоналізаторського складників учительської 

праці.  

Бесіди, інтерв’ювання дозволили зробити висновок: не всі педагоги вищих 

педагогічних навчальних закладів розуміють сутність і структуру іміджу вчителя, 

що образ «Я» –	особистості й професіонала відмінний від інших образів фахівців 

своїми неповторними вітально-аксіологічними складниками, такими як педагогічні 

задатки та здібності, гуманістична спрямованість особистості, педагогічний такт 

тощо. 

Результати проведеного анкетування з кураторами студентських академічних 

груп про їхні уявлення щодо образу зовнішніх характеристик іміджу людини 

дозволили з’ясувати, що до нього традиційно зараховують здатність фахівця до 

комунікації вербальними й невербальними засобами, його комунікативну, габітарну, 

артистичну культуру, проте констатовано недостатнє розуміння педагогами ВНЗ 

того, що в проекції на особистісно-розвивальні особливості педагогічної діяльності, 

імідж людини також змінюється. Зокрема, здатність до комунікації майбутнього 
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педагога різними засобами перетворюється на готовність до гуманістичної 

педагогічної взаємодії як умови трансформації навчання і виховання в джерела 

загального розвитку особистості студента, а комунікативна, габітарна та артистична 

культури майбутнього вчителя технології стають складниками педагогічної 

майстерності, основної професійної культури вчителя.  

Наступним етапом констатувального експерименту було дослідження рівнів 

сформованості іміджу майбутніх учителів технологій образу «Я» – особистості й 

професіонала, здійснюваним за такими критеріями: мотивація до професійної 

діяльності; духовно-моральна досконалість; рівень сформованості рефлексивних 

умінь; сформованість «Я-концепції» самоформування й удосконалення іміджу; 

цілісна сукупність професійних компетентностей функціонального плану. 

Сформованість іміджу майбутніх учителів технологій образу зовнішніх 

характеристик здійснюваним за такими критеріями: культура технічної ерудиції, 

технологічної творчості й використання її продуктів у педагогічних цілях на 

заняттях та в позанавчальній роботі; організаторські здібності; активність у 

розбудові громадянського суспільства та патріотизм; комунікативна культура; 

габітарна культура; артистична культура. 

Заналізуємо діагностичні (самодіагностичні) методики для визначення 

вихідного рівня сформованості іміджу майбутніх учителів технології за прийнятими 

критеріями й показниками. 

Рівень мотивації до професійної діяльності (табл. 3.2) оцінювали за 

підсумками спостереження, здійснюваного за такими ознаками: 

 прагнення студента створити власний позитивний особистісно-професійний 

імідж, підтримувати його й адаптувати відповідно до зовнішніх і внутрішніх умов, 

що змінюються; 

 готовність студента пізнавати себе та працювати над особистісно-

професійним самовдосконаленням; 

 ініціативні дії особистості, спрямовані на самовдосконалення (робота над 

особистісно-професійним самовдосконаленням без спонукання ззовні; застосування 
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різноманітних, а також нетрадиційних засобів і прийомів для особистісного та 

професійного зростання; надання переваги творчим підходам); 

 розвиток діяльності із створення власного іміджу з ініціативи суб’єкта 

діяльності (продовження діяльності по досягненню сформульованої ззовні мети; 

виконання завдань у більшому, ніж вимагали, обсязі; прагнення виконувати 

необов’язкові завдання; інтерес до процесу самовдосконалення; використання 

додаткових джерел інформації; зацікавленість у процесі діяльності). Результати 

рівня сформованості такі: низький - 82%, достатній - 12%, високий - 6%. 

Результати спостереження фіксували в таблиці (додаток Ж), ступінь вияву 

кожного показника оцінювали за трибальною шкалою. За результатами 

спостереження висновковували про рівень мотивації до створення власного іміджу 

за шкалою: високий – 10–12 балів; достатній – 7–9 балів; низький – 4–6 балів. 

Професійну спрямованість особистості (табл. 3.2) майбутнього вчителя 

визначали за допомогою тестування. Для студентів, що проходять підготовку за 

рівнем вищої освіти «бакалавр», застосовували методику Т. Ільїної з вивчення 

мотивації навчання у вузі (додаток Е). Для створення цієї методики автор 

використовувала низку інших відомих методик. Їй притаманні три шкали: «Набуття 

знань» (прагнення до набуття знань, допитливість); «Оволодіння професією» 

(прагнення оволодіти професійними навичками й вміннями та сформувати 

професійно важливі якості); «Отримання диплому» (прагнення отримати диплом за 

формального засвоєння знань, прагнення до пошуку неправомірних способів скласти 

іспити й заліки) [417]. В опитувальник, для маскування, автор методики залучила 

низку фонових тверджень, які в подальшому не опрацьовувала. Переважання 

мотивів за першими двома шкалами свідчить про адекватний вибір студентом 

професії та задоволеність нею. 

Отже, в контексті нашого дослідження будемо вважати, що професійна 

спрямованість – сформована, якщо результати методики засвідчать переважання 

мотивів за шкалами «Набуття знань» та «Оволодіння професією»; і несформована, 

якщо результати методики доведуть переважання мотивів за шкалою «Отримання 

диплому». 



 

 276 

Професійну спрямованість студентів-магістрантів оцінювали під час 

педагогічної практики за допомогою методики М. Фетіскіна [407], що застосовують 

для оцінювання ефективності професійної діяльності вчителя (додаток Ж). Методика 

містить 12 шкал: 1) мовна компетентність викладача, учителя; 2) інтонаційна 

компетентність педагога; 3) інформативність заняття; 4) стиль педагогічного 

керівництва; 5) тип практичної діяльності учнів на заняттях; 6) продуктивність 

практичної діяльності учнів на певному занятті; 7) домінувальна цілевизначальна 

спрямованість учнів; 8) задоволеність учнів заняттями з певної дисципліни; 

9) діяльнісний стан учнів; 10) спрямованість розумової діяльності учнів; 

11) дидактична компетентність; 12) методична компетентність викладача. 

Студентам пропонували 12 тверджень, за якими вони повинні були оцінити 

свою діяльність на уроці, а також діяльність викладача, обравши 1-2 із 

запропонованих варіантів відповіді. Під час аналізу та інтерпретації отриманих 

результатів враховували якісні та кількісні критерії досліджуваних шкал. Значущим 

під час аналізу виявлених результатів було зіставлення взаємозв’язків між усіма 

шкалами.  

Для магістрантів також важливим є мати змогу здійснити самооцінку, на що 

спрямована ще одна методика М. Фетіскіна «Самооцінка професійно-педагогічної 

мотивації» (додаток З). Тест містить такі шкали: 1) професійна потреба; 

2) функціональний інтерес; 3) допитливість, що розвивається; 4) показова 

зацікавленість; 5) епізодична цікавість; 6) байдуже ставлення. 

Методика дозволила визначити, на якому мотиваційному щаблі перебуває 

досліджуваний. А саме: чи має місце байдужість, або епізодичне поверхневе 

зацікавлення, або наявна зацікавленість, або розвивається допитливість, або 

складається функціональний інтерес, або досягається найвищий щабель – 

професійна потреба свідомо вивчати педагогіку й опановувати основи педагогічної 

майстерності [407]. Результати рівня сформованості такі: низький - 78%, достатній -  

14%, високий - 8%. 

Для визначення стану духовно-моральної досконалості (табл. 3.2) майбутнього 

вчителя технологій була використана методика «Духовний розвиток особистості» 
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(за М. Рогановою [345]). Методика містить комплексну діагностику різних 

складників духовно-морального розвитку особистості майбутнього вчителя: анкети 

«Як я розумію поняття «духовність», «Cутність духовної культури», методики 

«Визначення рівня духовно-інтелектуального розвитку особистості», «Визначення 

рівня сформованості естетичної культури особистості», «Визначення рівня 

сформованості моральної культури особистості» (додаток Р)  

Оцінювання відбувалося за 5-бальною шкалою. Ставлять «5», коли якість 

особистості, відмічена в анкеті, має постійне місце. Виставляють «4», коли якість 

зазначають часто, але не завжди. «3» – якщо окреслена якість виявляється рідко,    

«2» – якщо не виявляється ніколи. «1» не використовували, але вона б свідчила, що 

студент має позицію, протилежну тій, яка позначена в анкеті. Треба підрахувати 

середній показник оцінок рівня етичної культури студентів у кожній сфері, а також 

загальний середній показник за всіма запропонованими сімнадцятьма якостями, 

отримані показники потім треба співвіднести з використаною для анкетування 

шкалою. Результати рівня сформованості такі: низький - 84%, достатній - 10%, 

високий - 6%.  

Рівень сформованості рефлексивних умінь (табл. 3.2) визначали за допомогою 

порівняння результатів їх самооцінки та оцінки, для чого застосовували 

модифіковану методику «Самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії» [407, с. 224–

225]. Методика спрямована на дослідження рівня онтогенетичної рефлексії, що 

припускає аналіз минулих помилок, успішного й неуспішного досвіду 

життєдіяльності. Опитувальник містить 15 запитань, на які студент може відповісти 

«так», «ні» або «не знаю» (додаток Н).  

Студент відповідає на запитання, підраховує кількість балів і визначає рівень 

онтогенетичної рефлексії за такою шкалою: а) 100–150 балів – повна відсутність 

рефлексії минулого досвіду; б) 50–99 балів – рефлексія зі знаком   «–»; в) 0–49 балів 

– рефлексія зі знаком «+». Результати рівня сформованості такі: низький - 78%, 

достатній - 14%, високий - 8%. 

Для оцінки критерію сформованості «Я – концепції» самоформування й 

удосконалення іміджу (табл. 3.2) використовували методику визначення 
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сформованості «Я-концепції» Кемпбелла SCC, яка з’ясовує її ясність (додаток В). 

Кемпбелл і його колеги з’ясували зв’язок між такою характеристикою 

самосвідомості, як «ясність уявлення про себе» (Self-Concept-Clarity – SCC), що 

відбиває те, наскільки чіткими й визначеними є уявлення людини про себе, 

наскільки вони внутрішньо узгоджені та стабільні. Цю рису вважають сталою 

характеристикою особистості, що має певне значення для рівня самоповаги. 

Дослідники виявили значущі зв’язки між досліджуваною рисою та екстраверсією, 

дружелюбністю і сумлінністю. 

Опитувальник дозволяє визначити «Я-концепцію», його застосовують для 

дослідження ступеня усвідомленості уявлення про самого себе. Він містить 

дванадцять тверджень, які оцінює студент із використанням 5-бальної шкали: 1 – 

абсолютно не згоден; 2 – не згоден; 3 – частково згоден, частково не згоден; 4 – 

згоден; 5 – абсолютно згоден. Отримані бали підсумовують і висновковують про  

«Я-концепцію» відповідно до такої шкали:1) 20 балів – вкрай висока «Я-концепція»; 

2) 21–32 бали – достатня «Я-концепція», ближче до високої; 3) 33–39 балів – 

достатня «Я – концепція»; 4) 40–51 балів – достатня «Я-концепція», ближче до 

низької; 5) 52 бали – вкрай низька «Я-концепція». Результати рівня сформованості 

такі: низький 78%, достатній 16%, високий 6%. 

Ще одним показником сформованості критерію «Я-концепції» 

самоформування й удосконалення іміджу була самооцінка особистості, здійснювана 

за методикою С. Будассі (додаток Д) [217]. За запропонованою методикою 

дослідження самооцінки її рівень й адекватність визначають як зіставлення між «Я-

ідеальним» і «Я-реальним» [247]. Уявлення особи про себе, зазвичай, для неї є 

переконливими не зважаючи на те, чи ґрунтуються вони на об’єктивному знанні або 

на суб’єктивному ставленні, чи є вони правильними або хибними [87]. Якості, 

приписувані індивідом власне собі, не завжди є адекватними. Процес 

самооцінювання може відбуватися в два способи: 1) завдяки зіставленню рівня своїх 

домагань з об’єктивними результатами власної діяльності; 2) способом порівняння 

себе з іншими людьми. Однак незалежно від того, чи є підґрунтям самооцінки власні 

судження людини про себе або інтерпретації суджень інших людей, індивідуальні 
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ідеали або культурно-задані стандарти, самооцінка завжди є суб’єктивною; водночас 

її показниками можуть бути адекватність і рівень. 

Адекватність самооцінки відбиває рівень відповідності уявлень особи про себе 

об’єктивним підставам цих уявлень. Ступінь самооцінки репрезентує рівень 

реальних та ідеальних, або бажаних, самоуявлень. Адекватну самооцінку (з 

тенденцією до завищення) можна дорівняти до позитивного ставлення до себе, до 

самоповаги, прийняття себе, відчуття власної повноцінності [247]. Низька 

самооцінка (з тенденцією до заниження), навпаки, може бути зумовлена негативним 

ставленням власне до особи, неприйняттям себе, відчуттям власної неповноцінності 

[247]. У процесі формування самооцінки важливу роль відіграє зіставлення образів 

«Я-реального» і «Я-ідеального», тому, хто досягає в дійсності характеристик, що 

відповідають ідеалу, притаманна висока самооцінка. Якщо ж людина ефективно 

рефлексує, розрив між цими характеристиками й реальністю своїх досягнень, її 

самооцінка, цілком ймовірно, буде низькою. 

Студенту пропонували список з 48 слів, що позначають властивості 

особистості, з яких треба було обрати 20, які найбільше схарактеризовують еталонну 

особистість (його власний ідеал). Список містив як позитивні, так і негативні 

якості. З окреслених властивостей особистості студент будував суб’єктивний ряд 

d2, у якому розташовував окреслені властивості за нисхідною їх вираження в 

нього особисто (20-й ранг – якість, властива йому найбільше, 19-й – якість, 

притаманна для нього дещо менше, ніж перша тощо). Результат фіксували в 

протоколі дослідження. 

Мета аналізу результатів – з'ясування зв’язку між ранговими оцінками якостей 

особистості, що є компонентами уявлення «Я-ідеальне» і «Я-реальне». Ступінь 

зв’язку з'ясовують завдяки коефіцієнту рангової кореляції [233]. Щоб вирахувати 

коефіцієнт, вираховують різницю рангів d1 – d2 за кожною якістю і фіксують 

отриманий результат в колонці d у протоколі дослідження. Потім кожне вирахуване 

значення різниці рангів d зводять у квадрат (d1 – d2)2 і записують в колонці d2  

Підраховували загальну суму квадратів різниці рангів Σ d2 та рахували за формулою 

(4.1) [233]: 
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r = l – 0,00075 x Σ d2,     (4.1) 

де r – коефіцієнт кореляції (показник рівня самооцінки особистості). 

Коефіцієнт рангової кореляції r може перебувати в інтервалі від –1 до + 1. 

Якщо отриманий коефіцієнт становить не менше –0,37 і не більше +0,37 (при рівні 

достовірності рівному 0,05), то це свідчить про слабкий незначний зв’язок (або його 

відсутність) між уявленнями людини про якості свого ідеалу і про реальні якості. 

Такий показник може бути зумовлений і недотриманням студентом інструкції, але 

якщо її дотримувалися, то низькі показники означають нечітке й недиференційоване 

уявлення свого «ідеального Я» і «Я реального». Значення коефіцієнта кореляції від 

+0,38 до +1 – свідчення наявності значущого позитивного зв’язку між «Я-ідеальним» 

і «Я-реальним». Це можна трактувати як вияв адекватної самооцінки або, при r від 

+0,39 до +0,89, як тенденцію до завищення. Значення ж від +0,9 до +1 часто свідчить 

про неадекватно завищене самооцінювання. Значення коефіцієнта кореляції в 

інтервалі від –0,38 до –1 є свідченням наявності значущого негативного зв’язку між 

Я-ідеальним і Я-реальним (відбиває невідповідність або розбіжність уявлень людини 

про те, якою вона хоче бути, і тим, якою вона є в реальності). Цю невідповідність 

пропонуємо інтерпретувати як занижену самооцінку. Чим ближче коефіцієнт до –1, 

тим більшим є ступінь невідповідності [407]. 

Отже, за результатами тестування визначили рівень виваженості показників 

самооцінки, яка може бути: 1) високою неадекватною; 2) високою адекватною; 3) 

достатньою адекватною; 4) низькою адекватною; 5) низькою неадекватною. 

Результати рівня сформованості такі: низький - 80%, достатній - 14%, високий - 6%. 

Вочевидь, для успішного й ефективного формування позитивного іміджу 

майбутній учитель технологій повинен мати адекватну самооцінку: водночас, краще, 

якщо вона буде високою адекватною, добре, якщо вона буде середньою адекватною, 

і непогано, якщо вона буде низькою адекватною. У разі неадекватності самооцінки 

через розбіжності між «Я-ідеальним» та «Я-реальним» може ускладнитися 

формування іміджу, якому притаманні цілісність і гармонійність.  

Рівень сформованості цілісної сукупності професійної компетентності 

функціонального плану (додаток Ф) оцінювали викладачі й керівники педагогічної 
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практики студентів за підсумками спостереження, спрямованого на оцінку 

портфоліо майбутнього вчителя технологій, що містило практичні роботи, 

результати творчої діяльності, нагороди, свідоцтва, дипломи, сертифікати, дизайн-

проекти тощо. Портфоліо майбутнього вчителя оцінювали за 5-бальною шкалою (де 

0 балів означає відсутність портфоліо, 5 балів – відмінну та повну презентацію 

досягнень майбутнього вчителя). До цієї оцінки додається середній бал успішності 

студента, округлений до цілих. Отже, загалом за критерієм предметно-технологічної 

компетентності (табл. 3.2) студент може отримати від 3 до 10 балів. Результати рівня 

сформованості такі: низький - 84%, достатній - 10%, високий - 6%. 

Сформованість рівнів іміджу майбутніх учителів технологій образу зовнішніх 

характеристик. Визначення критерію культури технічної ерудиції, технологічної 

творчості й використання її продуктів у педагогічних цілях на заняттях та у 

позанавчальній роботі (табл. 3.3) передбачало оцінку наявності досвіду 

іміджеформувальної діяльності за допомогою опитування: Чи намагалися ви 

створити власний особистісний імідж? Якщо так, чи була ця діяльність 

результативною? Чи намагалися ви створити власний професійний імідж? Якщо так, 

чи була ця діяльність результативною? Чи допомагали ви комусь зі своїх знайомих 

створити або удосконалити їхній імідж? 

За результатами опитування доходили висновку, чи має студент досвід 

іміджеформувальної діяльності, чи не має. Результати рівня сформованості такі: 

низький - 73%, достатній - 24%, високий - 3%. 

Рівень креативності особистості майбутнього вчителя технологій з’ясовували 

за допомогою діагностики особистісної креативності розробленої Джозефом 

С. Рензуллі та Робертом К. Хартманом (в адаптації О. Тунік) [391], адаптованого 

до умов підготовки студентів технологічного факультету педагогічного ВНЗ. 

Опитувальник є експрес-методом, який дозволяє швидко та якісно проводити 

діагностику в умовах обмеженого часу. Він складається з десяти пунктів, які є 

характеристиками творчого мислення та поведінки, доступними для спостереження. 

Кожен пункт оцінює експерт на підставі спостереження за поведінкою студента в 
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різних ситуаціях. Опитувальник може бути запропонований як викладачам, 

кураторам, так і студентам для самооцінки. 

Експертами є куратори й викладачі, які працюють у групах, та яким 

притаманні такі якості, як компетентність, позитивне ставлення до експертизи, 

креативність, об’єктивність, аналітичність та широта мислення. 

Кожен пункт опитувальника оцінюють за шкалою, яка містить чотири 

варіанти: 4 – постійно, 3 – часто, 2 – іноді, 1 – рідко. Загальна оцінка креативності є 

сумою балів за десятьма пунктами (мінімальна можлива оцінка – 10, максимальна – 

40 балів). 

Творчі характеристики:  

1. Надзвичайно допитливий у найрізноманітніших галузях: постійно ставить 

запитання про щось і про все [307]. 

2. Регенерує велику кількість різних ідей або рішень проблем; часто пропонує 

незвичайні, нестандартні, оригінальні відповіді [307]. 

3. Вільний та незалежний у вираженні своєї думки, іноді гарячкує в суперечках; 

завзятий та наполегливий [307]. 

4. Здатний ризикувати; заповзятливий та рішучий [307]. 

5. Надає перевагу завданням, пов’язаним із «мисленням»; фантазує, має 

розвинену уяву («цікаво, що буде, якщо...») [202]; маніпулює ідеями (змінює, 

ретельно досліджує їх); застосовує, удосконалює та змінює правила й об’єкти 

Виявляє здатність до педагогічної та технічної творчості. 

6. Йому притаманне тонке почуття гумору, вбачає кумедне в ситуаціях, які не 

здаються смішними іншим [202]. 

7. Усвідомлює свою імпульсивність, більш відкритий до сприйняття 

незвичайного в собі (для юнаків це вільне виявлення «типово жіночих» інтересів; 

дівчата більш незалежні та наполегливі, ніж їхні однолітки); виявляє емоційну 

чутливість [202]. 

8. Має почуття прекрасного; надає перевагу більш раціональним, «красивим» 

способам розв’язання завдань; приділяє увагу естетичним характеристикам речей та 

явищ. 
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9. Має власну позицію та здатен її обстоювати; не боїться бути несхожим на 

інших; індивідуаліст, не цікавиться деталями; спокійно ставиться до творчого 

безладдя [307]. 

10. Критикує конструктивно; не здатен покладатися на авторитетні думки без їх 

критичного оцінювання [307]. 

Відповіді фіксують на спеціальному аркуші та в таблиці балів «Творчі 

характеристики» (додаток П). Отримані бали підсумовують і з'ясовують рівень 

креативності відповідно до шкали (додаток П). 

За результатами експертної оцінки доходять висновку про рівень креативності: 

1) 40–34 бали – дуже високий; 2) 33–27 балів – високий; 3) 26–21 бал – нормальний, 

достатній; 4) 20–16 балів – низький; 5) 15–10 балів – дуже низький. Результати рівня 

сформованості такі: низький - 73%, достатній - 24%, високий - 3%. 

Оцінювання професійного іміджу майбутнього вчителя технологій передбачає 

визначення рівня організаторських здібностей (табл. 3.3) завдяки тестуванню за 

методикою «Комунікативні та організаторські схильності» В. Синявського та 

В. Федорошина [407] (для бакалаврської підготовки). Автори методики, визначаючи 

призначення тесту, закцентовують, що для професій, які за своїм змістом пов’язані з 

активною взаємодією людини з іншими людьми, стрижневими є комунікативні й 

організаторські здібності, без яких не може бути гарантований успіх у роботі. 

Головний зміст діяльності представників таких професій – керівництво колективами, 

навчання, виховання, надання культурно-просвітницьких та побутових послуг 

населенню тощо. Результати відповідей реципієнта зумовлюють виявлення якісних 

особливостей його комунікативних і організаторських схильностей. 

Методика містить 40 запитань, на які студент має відповісти «так» чи «ні» 

(додаток К), зокрема такі питання, за аналізом відповідей на які можна оцінити 

окремо комунікативні здібності та організаторські здібності. Підраховують кількість 

відповідей за кожним розділом методики, що збігаються з ключем, потім 

обчислюють оціночні коефіцієнти окремо для комунікативних та організаторських 

здібностей за формулою (4.2): 

К = 0,05  ͯ  С,       (4.2) 
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де: К – величина оцінювального коефіцієнта; С – кількість відповідей, що збігаються 

з ключем. 

Оцінювальний коефіцієнт може варіювати від 0 до 1. Показники, близькі до 1, 

свідчать про високий рівень комунікативних і організаторських здібностей, близькі 

до 0 – про низький рівень. Первинні показники комунікативних і організаторських 

здібностей переводяться в оцінки (табл. 4.1 та табл. 4.2), що свідчать про різні рівні 

досліджуваних здібностей. Результати рівня сформованості такі: низький - 88%, 

достатній - 6%, високий - 6%. 

Таблиця 4.1 
Комунікативні вміння: 

Показник Оцінка Рівень 
0,10–0,45 1 I – низький 
0,46–0,55 2 II – нижче достатнього 
0,56–0,65 3 III – достатній 
0,66–0,75 4 IV – високий 
0,76–1 5 V – дуже високий 

Для підготовки магістрів використовують модифікований варіант анкети 

О. Леонтьева для діагностики ефективності педагогічних комунікацій [407]. 

Діагностична мета методики полягає у визначенні «аудиторної атмосфери», 

активності, виваженості пізнавального інтересу учнів, а також деяких виявів стилю 

педагогічної діяльності (додаток Л). Експертам, які мають досвід спілкування з 

аудиторією, пропонують карту комунікативної діяльності. Кожен експерт працює 

незалежно, після чого триває процес виставляння усередненої оцінки. 

Оцінювання треба здійснювати за пропонованою шкалою, а під час обговорення 

спробувати обґрунтувати, які дії педагога спричинили ті чи ті оцінки. По 

завершенню оцінювання підраховують усереднену експертну оцінку. Діапазон цих 

оцінок може коливатися від 49 до 7 балів. На підставі середньої оцінки експертів 

висновковують про ступінь комунікативної ефективності. 

Якщо узагальнена оцінка експертів коливається в межах 45–49 балів, то 

комунікативна діяльність дуже напружена й близька до моделі активної взаємодії. 

Педагог досяг найвищого щабля своєї майстерності, вільно володіє аудиторією. 
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Таблиця 4.2 

Організаторські уміння: 

Показник Оцінка Рівень 
0,20–0,55 1 I – низький 
0,56–0,65 2 II – нижче достатнього 
0,66–0,70 3 III – достатній 
0,71–0,80 4 IV – високий 
0,81–1 5 V – дуже високий 

35–44 бали – висока оцінка. Дружня, невимушена атмосфера панує в аудиторії. 

Усі учасники заняття зацікавлено спостерігають за педагогом або обговорюють 

порушене питання. Активно висловлюють думки, пропонують варіанти вирішення 

проблеми. Стихійність відсутня. Педагог коректно спрямовує хід заняття, не 

забуваючи віддавати належне гумору й дотепності присутніх. Будь-яку вдалу 

пропозицію зразу ж підтримує й заохочує схваленням. Заняття проходить 

продуктивно за активної взаємодії сторін. 

20–34 бали схарактеризовують педагога як такого, що цілком задовільно 

опанував прийомами спілкування. Його комунікативна діяльність досить вільна за 

формою. Він легко налагоджує контакт з учнями, але не всі охоплені його увагою. В 

імпровізованих дискусіях він опирається на найбільш активну частину присутніх, 

інші ж відіграють переважно роль спостерігачів. Заняття проходить жваво, але не 

завжди досягає поставленої мети. Мета заняття може не бути зреалізованою заради 

спілкування (навіть конструктивного). Тут можливі вияви елементів моделей 

диференційованої уваги й негнучкого реагування. 

11–19 балів – низька оцінка комунікативної діяльності. Наявна однобічна 

спрямованість педагогічного навчально-виховного впливу. Незримі бар’єри 

спілкування перешкоджають живим контактам сторін. Аудиторія пасивна, ініціатива 

зумовлена лише домінувальним статусом педагога. Його стиль уподібнений 

авторитарній чи неконтактній моделям спілкування. 

За дуже низьких оцінок (7–10 балів) будь-яка взаємодія з учнями відсутня. 

Спілкування відбувається за моделями дикторського або гіпорефлексивного стилю. 

Воно знеособлене, за психологічним змістом анонімне й майже нічим не 
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відрізняється від масової публічної лекції або радіо мовлення. Педагогічні функції 

обмежені лише інформаційним складником [407]. Результати рівня сформованості 

такі: низький - 88%, достатній - 8%, високий - 4%.  

Для визначення рівня сформованості активної громадянської позиції та 

патріотизму (табл. 3.3) було застосовано методику «Моя громадянська позиція» (за 

А. Сіговою [364]) (додаток С), метою якої є визначення рівня оперування знаннями з 

питань держави і права, українських традицій, рідної мови, рівень сформованості 

громадянської позиції, оцінювання громадянських цінностей особистості.  

Студентам пропонували оцінити громадянські цінності особистості за 

п'ятибальною системою та визначити, чи можна вважатися громадянином України, у 

разі, якщо ця якість індивіда не сформована: турбота за долю України ; інтерес до 

минулого України; інтерес до подій, пов’язаних з Україною; поважне ставлення до 

основного Закону (Конституції) України; неухильне виконання положень 

Конституції України; персоналії видатних людей України; прагнення до соціальної 

справедливості й гармонії в стосунках з оточенням; повага до індивідуальних прав і 

свобод інших громадян України; поважне ставлення до духовних і матеріальних 

цінностей українського народу; ставлення до української мови як до державної мови 

українського народу; надання пріоритету вітчизняним товарам над імпортними; 

дотримання законів; справедливість; альтруїзм (самопожертва); знання звичаїв 

українського народу; дотримання звичаїв українського народу; почуття патріотизму; 

любов до Батьківщини; плюралізм; толерантність; відповідальність; соціальна 

активність [77]. Результати рівня сформованості такі: низький - 77%, достатній -15%, 

високий - 8%.  

Оцінюванню підлягала й комунікативна культура (табл. 3.3) вчителя 

технологій. На підставі ознак, визначених В. Пасинок [308], був укладений план 

спостереження для експертної оцінки культури мовлення майбутніх учителів 

технологій. Під час оцінювання культури мовлення студента експерт звертав увагу 

на критерії вияву мовленнєвих умінь: зміст мовлення (новизна, актуальність, 

конкретність, цільова спрямованість); структуру мовлення (тривалість звучання, 

використання мовленнєвих засобів); комунікативні ознаки (інформативність, логіка, 
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точність, чистота); звукове оформлення (орфоепічні норми, морфологічні й 

синтаксичні норми, ритміко-інтонаційна виразність); практичну спрямованість 

мовлення (привертати увагу слухачів до потрібної інформації, утримувати інтерес до 

неї, переконувати, спонукати до дії, здійснювати корекцію позиції [308].  

Ступінь вияву показників комунікативного критерію оцінювали викладачі й 

керівники педагогічної практики студентів за підсумками спостереження, 

здійснюваного за такими ознаками: логічність, правильність, доречність, точність, 

чистота, ясність, виразність, варіативність, адекватність меті, емоційність [133].  

Результати спостереження фіксували в таблиці (додаток И), ступінь вияву 

кожного показника оцінювали за трибальною шкалою. За результатами 

спостереження доходили висновку про рівень культури мовлення майбутнього 

вчителя технологій: високий – 24–30 балів; достатній – 17–23 бали; низький – 10–16 

балів. Результати рівня сформованості такі: низький - 4%, достатній - 8%,        

високий - 88%. 

Ступінь вияву показників габітарної культури (табл. 3.3) оцінювали викладачі 

й керівники педагогічної практики студентів за підсумками спостереження, 

здійснюваного за такими ознаками: 

 відповідність костюма вимогам ділового стилю одягу (елегантність, гармонія 

кольорів, стриманість, почуття міри у використанні фурнітури, прикрас тощо) та 

відповідність одягу ситуації (діловий стиль для теоретичних занять, батьківських 

зборів, виховних заходів, засідань педагогічної ради тощо, застосування 

спеціального одягу для проведення практичних занять, використання засобів для 

захисту очей, рук тощо); 

 відповідність костюма індивідуальним особливостям учителя, елегантність 

(відповідність віку, особливостям фігури, посаді, відчуття стилю тощо); 

 охайність зовнішнього вигляду вчителя (чистота одягу та взуття незалежно 

від погоди та місцевості проживання); 

 зручність і гігієнічність одягу з урахуванням особливостей провідної 

діяльності на уроці та виконання професійних операцій; 

 помірне використання косметики жінкою-вчителем; 
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 охайний вигляд обличчя чоловіка-вчителя; 

 ретельно доглянута зачіска, відповідність її вимогам безпеки праці; 

 правильна постава вчителя; 

 помірна виразність міміки вчителя; 

 культура рухів учителя, доцільне та помірне використання жестикуляції; 

 наявність елементів спецодягу вчителя технологій, їхня доцільність та 

охайність, використання захисних елементів одягу. 

Результати спостереження фіксували в таблиці (додаток А), ступінь вияву 

кожного показника оцінювали за три - або двобальною шкалою. За результатами 

спостереження висновковували щодо рівня культури зовнішнього вигляду вчителя: 

високий – 24–30 балів; достатній – 17–23 балів; низький – 10–16 балів. 

Для самооцінки професійного іміджу за габітарною культурою студентам 

була запропонована анкета «Габітарна культура як складник іміджу вчителя 

технологій». Анкета містить п’ять запитань із трьома варіантами відповідей, з яких 

потрібно обрати один (додаток Б).  

Під час обробки результатів отримані бали підсумовували, оцінюючи 

габітарний імідж майбутнього вчителя технологій відповідно до такої шкали: 

1) позитивний габітарний імідж – 16–22 бали; 2) задовільний габітарний імідж – 9–

15 балів; 3) незадовільний габітарний імідж – 2–8 балів. Результати рівня 

сформованості такі: низький - 72%, достатній - 18%, високий - 10%.  

Для визначення рівня сформованості складника професійного іміджу 

майбутнього вчителя технології – артистична культура була застосована «Робоча 

карта-схема діагностики артистизму» (за Ж. Вагановою) [341] (додаток Т), 

представлена як програма спостережень для визначення загальної оцінки основних 

виявів педагогічного артистизму майбутнього вчителя технології. Компонентами 

цієї програми були такі напрями: творче самопочуття, саморегуляція психічної 

діяльності, емоційних станів; особистісне самовираження, індивідуальний стиль; 

зовнішній вигляд, пластичність, зовнішня виразність, уміння в галузі вербального 

спілкування; інтуїція, уява, творча фантазія; імпровізація, педагогічний експромт; 

комунікативні здібності, форми взаємин, тон спілкування з учнем.  
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Результати рівня сформованості такі: низький - 75%, достатній - 16%, високий 

- 9%.  

Вимірювання показників здійснювали за різними шкалами, як того вимагали 

методики. Для уніфікації вимірювань та отримання узагальненого показника, а 

також із міркувань доцільності та зручності підрахунку кількість набраних балів або 

отриманий результат за кожною з методик переводили в умовні одиниці (додаток Х). 

Результати такі: низький 1 – умовних одиниць, достатній – 2 умовних одиниці, 

високий – 3 умовних одиниці.  

На підставі проведених діагностик всіх критеріїв інтегральних професійно-

педагогічних якостей як складників образу «Я» – особистості й професіонала та 

образу зовнішніх характеристик сформованості іміджу майбутнього вчителя 

технологій була представлена узагальнена інформація в табл. 4.3 – 4.4. 

Було з’ясовано, що в експериментальній групі питома вага респондентів з 

високим рівнем сформованості складників образу «Я» – особистості й професіонала 

не є достатньо значущою (3,0%), що на 3,7 % менше, ніж у контрольній. 

Кількість студентів, що на цьому етапі оволоділи цінностями образу зовнішніх 

характеристик на початку експерименту в контрольній групі становила 9,7%, а в 

експериментальній – 3,6 %. 

Аналіз свідчить, що багато респондентів експериментальної групи за 

критеріями й показниками відповідає низькому рівню (80,2%) сформованості 

особистісно-професійно іміджу, достатнього – (13,2%), високому –  (6,6%), що 

доводить потребу впровадження педагогічної технології формування іміджу 

майбутніх учителів технологій. Не змогли задовольнити й показники розподілу 

майбутніх учителів технологій на достатніх рівнях сформованості компонентів 

професійного іміджу. Зокрема, тільки у 5,9 % членів експериментальної групи на 

цьому рівні вже були сформовані складники образу «Я» – особистості й 

професіонала є незначними, а у 7,3 % від її складу  - цінності образу зовнішніх 

характеристик. 
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Таблиця 4.3 

Розподіл студентів експериментальної групи за рівнями сформованості 

іміджу за визначеними критеріями й показниками 
Початок експерименту 

(кількість осіб у %) 
Рівні сформованості 

іміджу 

 
Критерії інтегральних професійно-педагогічних якостей  

сформованості іміджу ( за табл. 3.1, 3.2. 3.3) 

Високий Достатній Низький 
Образ «Я» – особистості й професіонала 

Мотивація до професійної діяльності. 0,7 1,4 9,2 
Духовно-моральна досконалість. 0,5 0,9 7,3 
Рівень сформованості рефлексівних умінь. 0,9 1,7 9,4 
«Я-концепції» самоформування й удосконалення іміджу. 0,5 1,2 6,0 
Цілісна сукупність професійних компетентностей 
функціонального плану. 

0,4 0,7 5,6 

Образ зовнішніх характеристик 
Культура технічної ерудиції, технологічної творчості й 
використання її продуктів у педагогічних цілях на заняттях 
та у позанавчальній роботі. 

0,2 1,6 4,9 

Організаторські здібності. 0,5 0,5 7,6 
Активна громадянська позиція та патріотизм. 0,7 1,2 6,4 
Комунікативна культура. 0,5 1 10,8 
Габітарна культура. 0,5 0,9 3,5 
Артистична культура. 1,2 2,1 9,5 
Сформованість іміджу 6,6 13,2 80,2 

Зокрема у двох групах зафіксовано нагальну потребу в системній роботі щодо 

реалізації програмних завдань експерименту, про що передусім засвідчив розподіл 

респондентів на низьких рівнях сформованості професійного іміджу: в 

експериментальній їх виявилося 462 особи (80,2%), а в контрольній – 341 особа 

(63,9%). З’ясувалося, що в експериментальній групі питома вага респондентів з 

високим рівнем сформованості складників образу «Я» – особистості й професіонала 

не є достатньо значною (3,0%), що на 3,8 % менше, ніж у контрольній. 

Аналіз свідчить, що значна кількість респондентів контрольної групи за 

критеріями та показниками відповідає низькому рівню (341 осіба 63,9%) 

сформованості особистісно-професійно іміджу, достатнього – (105 осіб 19,6%), 

високому – (88 осіб 16,5 %), що зумовлює потребу впровадження педагогічної 

технології формування іміджу майбутніх учителів технологій. 
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Таблиця 4.4 
Розподіл студентів контрольної групи за рівнями сформованості 

іміджу за визначеними критеріями й показниками 
Початок експерименту 

(кількість осіб у %) 
Рівні сформованості 

іміджу 

 
Критерії інтегральних професійно-педагогічних якостей 

сформованості іміджу ( за табл. 3.1, 3.2. 3.3) 

Високий Достатній Низький 
Образ «Я» – особистості й професіонала 

Мотивація до професійної діяльності. 0,9 2,2 5,6 
Духовно-моральна досконалість. 1,9 1,3 5,8 
Рівень сформованості рефлексівних умінь. 1,1 1,7 5,1 
«Я-концепції» самоформування й удосконалення іміджу. 2,1 2,1 5,4 
Цілісна сукупність професійних компетентностей 
функціонального плану. 

0,8 1,9 6,2 

Образ зовнішніх характеристик 
Культура технічної ерудиції, технологічної творчості й 
використання її продуктів у педагогічних цілях на заняттях 
та у позанавчальній роботі. 

0,6 1,5 6,6 

Організаторські здібності. 1,5 1,1 4,9 
Активна громадянська позиція та патріотизм. 2,2 0,9 6 
Комунікативна культура. 1,7 2,6 5,2 
Габітарна культура. 1,3 2,4 6,4 
Артистична культура. 2,4 1,9 6,7 
Сформованість іміджу 16,5 19,6 63,9 

На підставі перебігу констатувального експерименту та на основі визначених 

критеріїв й показників за результатами експериментальної групи (ЕГ) (табл. 4.3) та 

контрольної групи КГ (табл. 4.4) отримано узагальнені результати (табл. 4.5), які 

відбивають розподіл студентів за рівнями сформованості іміджу.  

З високим рівнем сформованості іміджу майбутнього вчителя технологій 

виявилося лише 16,5% осіб у контрольній групі та 6,6% – в експериментальній. З 

достатнім рівнем сформованості іміджу майбутнього вчителя технологій виявилося 

лише 16,5% – у контрольній групі та 6,6% – в експериментальній. Відповідно з 

низьким рівнем сформованості іміджу майбутнього вчителя технологій виявилося 

63,9% – у контрольній групі й 80, 2% – в експериментальній. 

Це свідчить про значну перевагу низького рівня сформованості іміджу над 

іншими. Так, зміст професійних знань і способів діяльності майбутнього фахівця у 

сфері технологічної підготовки учнів, який констатують викладачі й керівники 

різних видів практик, загалом не відповідає вимогам ринку праці до професіоналізму 

вчителя технологій. 
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Таблиця 4.5 

Рівні сформованості іміджу майбутнього  
вчителя технології (на констатувальному етапі): 

 

 

Водночас студент на належному рівні не засвоїв способи самодобування 

інноваційних професійних знань, значущих для вчасного реагування на запити 

ринку. Усе це негативно впливає на опанування здатністю до забезпечення 

адекватності технологічної підготовки студентів до потреб сучасного ринку праці на 

педагогічній практиці. Майбутній педагог недостатньо емоційно переживає й 

усвідомлює потребу в самопізнанні реальних образів власного іміджу і не прийняв 

рішення щодо особистісно-професійного самовдосконалення, бо, маючи завищену 

чи занижену самооцінку, не усвідомлює на належному рівні потребу в 

самоформуванні цінностей іміджу. Як наслідок, виявляє несвідому спрямованість до 

самобудови, низьку мотиваційну активність у самоформуванні професійного іміджу 

на особистісному рівні. 

Загалом фіксуємо незначну кількість показників сформованості в майбутнього 

вчителя технологій цінностей образу «Я» – особистості й професіонала за 

нормативно-регулятивними критеріями першої групи. За час навчання на факультеті 

майбутній учитель технологій створив вироби тільки за зразком оригінальних 

продуктів навчальної чи технологічної творчості, у нього слабо розвинена потреба, 

мотиви й цілі, що зумовлюють інноваційну спрямованість особистості, однак він 

демонстрував спрямованість (нехай і найнижчого рівня) власної особистості на 

професійні цінності, про що насамперед свідчать результати анкетування, аналізу 

його творів-есе і підсумки педагогічної та виробничої практик. 

Оцінюючи комунікативну культуру студентів – майбутніх вчителів 

технології, треба зазначити, що вона не є досконалою в духовно-моральному аспекті. 

Проте багатьом з них властиві окремі духовно-моральні якості. Під час теоретичних 

Початок експерименту Рівні 
сформованості іміджу Контрольна група 

(кількість осіб у %) 
Експериментальна група 

(кількість осіб у %) 
Високий 16,5 6,6 

Достатній 19,6 13,2 
Низький 63,9 80,2 
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і практичних занять на факультеті педагогічного університету й проходження 

педагогічної практики студенти й експериментальної, і контрольної груп не змогли 

продемонструвати ефектність розв’язання як змодельованих, так і реальних 

професійно-педагогічних ситуацій відповідно до духовно-моральних критеріїв. 

Респонденти не завжди ставали учасниками міських та університетських 

громадських заходів, переважно їх цікавили ті заходи, які сприяли реалізації 

пізнавальних інтересів, самореалізації як особистості в різних видах діяльності в 

процесі формальної й неформальної освіти тощо.  

Якість мовлення майбутніх учителів технологій теж не сприяє підвищенню 

рівня їхнього іміджу. Передусім їм бракує образності, логічної переконливості й 

аргументованості. Низьким є рівень дотримання літературних норм під час 

користування лексичними, фонетичними, синтаксичними й іншими засобами мови. 

У письмових роботах, зокрема творах, присвячених педагогічній професії, 

трапляється багато помилок, відсутня синтаксична різноманітність і стилістична 

грамотність, однак студенти усвідомлюють ці недоліки й планують надалі 

предметно займатися самоформуванням комунікативної культури.  

Значущість педагогічної майстерності та її складника – артистизму студенти 

усвідомлювали під час теоретичного навчання лише на інформаційному рівні, і тому 

на педагогічній практиці вони не виявляли артистичної майстерності, здатності діяти 

як режисер педагогічної дії, який вчасно і в межах поставлених цілей створює 

навчально-виховну ситуацію, за потреби драматизує її, вдало імпровізує задля її 

розв’язання тощо.  

Загалом на підставі порівняння результатів експериментальної та контрольної 

групи (про що передусім засвідчив розподіл респондентів на низьких рівнях 

сформованості іміджу: в експериментальній їх виявилося 462 особи (80,2 %), а в 

контрольній – 341 особа (63,9 %)) зафіксовано нагальну потребу в системній роботі 

щодо реалізації програмних завдань експерименту, впровадження технології 

формування іміджу в системі виховної роботи педагогічного університету. 
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4.2. Впровадження технології формування іміджу майбутнього вчителя 

технологій в освітній процес педагогічного університету  

 

Стратегічна спрямованість програми експериментальної роботи полягала в 

перевірці здатності створеної технології бути засобом забезпечення 

випереджального розвитку технологічної освіти, а її тактична мета на підставі 

відмови від предметоцентризму передбачала самоформування студентами рівня 

професійного іміджу особистісних цінностей і, як наслідок, механізмів саморегуляції 

й самореалізації в професійно-педагогічному бутті, виживання в складних 

соціально-економічних умовах. 

На формувальному етапі була спроектована програма експерименту, дібрані 

адекватні поставленим завданням способи й засоби її реалізації, а також окреслені 

напрями: 

– упровадження експериментальної педагогічної технології формування 

особистісно-професійного іміджу майбутніх учителів технології; 

– узагальнення первинної інформації за результатами констатувального 

експерименту потреби формування особистісно-професійного іміджу майбутніх 

учителів технології; 

– з'ясування мотивації формування особистісно-професійного іміджу 

майбутнього вчителя технології; 

– підвищення рівня професійної компетентності викладачів вищого 

педагогічного навчального закладу з метою подальшого вдосконалення особистісно-

професійного іміджу майбутнього вчителя технології; 

– укладання програми спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій», 

виховної програми «Вчитель технологій: духовна і високоморальна особистість», 

спрямованих на формування позитивного іміджу майбутнього вчителя технології;  

– створення методики організації самопізнання, саморозвитку, коригування 

поведінки студентів, закріплення нового досвіду з метою формування особистісно-

професійного іміджу майбутнього вчителя технології; 

– корекція розробленої педагогічної технології з формуванню іміджу для 
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підвищення ефективності її впливу. 

Спроектована програма педагогічного експерименту впровадження 

формування професійного іміджу передбачала: реалізацію виховного потенціалу 

професійно зорієнтованих, гуманітарних та культурологічних дисциплін, 

впровадження спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій»; реалізацію 

інноваційного досвіду у виробничій та педагогічній практиках; соціокультурну 

позааудиторну виховну роботу; самовиховання студентів – майбутніх педагогів. 

Програма експериментальної роботи передбачала забезпечення таких умов 

процесу формування іміджу в майбутніх учителів технології, а саме: наявність у 

студента – майбутнього вчителя технології мотиваційно-ціннісного ставлення до 

процесу формування позитивного професійного іміджу; створення оптимальних 

ситуацій для самоосвіти з іміджелогії; активне залучення студентів до 

соціокультурної, виховної, науково-дослідної роботи з проблеми формування 

особистісно-професійного іміджу; опрацювання змісту особистісно-професійної та 

технологічної освіти студентів для акцентованого, виборчого розвитку професійно 

значущих якостей учителя технології, що є складниками його професійного іміджу; 

наявність у студентів адекватних уявлень про професійний імідж учителя технології; 

оптимальне поєднання індивідуальних, колективних та інтерактивних форм роботи, 

організаційних форм виховання, навчання й продуктивної праці для забезпечення 

ефективного цілеспрямованого розвитку всіх компонентів професійного іміджу 

вчителя технології [342]. 

Формувальний експеримент розпочався з ознайомлення всіх студентів і 

працівників технологічних факультетів з технологією формування іміджу. Виявлені 

прогалини у знаннях організаторів експерименту, пов’язані з неперервною 

самостійною роботою щодо оволодіння особливостями змістово-процесуального 

складника технології, були ліквідовані упродовж одного місяця. 

У межах зазначеного етапу були скоректовані навчальні плани й програми за 

відповідним напрямом фахової підготовки, удосконалені передбачені в розробленій 

технології способи формування особистісно-професійного іміджу студентів. 
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Робота з удосконалення професійної майстерності викладачів та кураторів в 

експериментальних групах полягала в:  

– проведення на факультеті й кафедрах методичних семінарів з питань 

оволодіння педагогічною технологією формування у студентів професійного іміджу; 

– створенні викладачами конспектів лекцій, семінарських і практичних занять 

щодо з'ясування їх можливостей для реалізації іміджевої політики навчального 

закладу;  

– доборі чи опрацюванні нових оптимальних форм, методів і засобів 

мотивації, організації й стимулювання активності студентів у самоформуванні 

особистісно-професійного іміджу;  

– проектуванні програм самостійної роботи студентів, шляхів і способів 

самостворення ними особистісно-професійного іміджу;  

– комплексному плануванні консультативної допомоги студентам у вирішенні 

різних питань особистісно-професійного самовдосконалення для більш високого 

особистісно-професійного іміджу. 

По здійсненню роботи викладачі, куратори, наставники студентських груп 

значно підвищили свою педагогічну майстерність та мали можливість: 

1) перетворити знання майбутніх учителів технологій про теорію та 

технологію формування особистісно-професійного іміджу в особистісно значущі;  

2) забезпечити формування в студентів особистісного сенсу оволодіння 

теорією та технологією побудови і реалізації «Я» – особистість й професіонал 

напряму до більш високого рівня особистісно-професійного іміджу; 

3) сприяти виникненню у майбутніх фахівців актів цілепокладання щодо 

оволодіння особистісно-професійним іміджем, формуванню у них досвіду 

досягнення відповідних цілей. 

Наступним етапом формувального експерименту було засвоєння студентами 

оновленого у культурологічному вимірі змісту фахової підготовки за 

передбаченими педагогічною технологією формами її організації, що забезпечувало 

реалізацію виховного потенціалу професійно зорієнтованих, гуманітарних та 

культурологічних дисциплін. До особливості реалізації змісту формувального етапу 
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експерименту зарахуємо такі складники: авторський спецкурс «Імідж сучасного 

вчителя технологій», педагогічна практика, самовиховання, позааудиторна виховна 

робота, професійне виховання, громадська робота й національне виховання, 

громадська культура, духовно-моральне виховання. 

Реалізація завдань із зазначених складників формування професійного іміджу 

максимально залежала також і від програми укладеного спецкурсу «Імідж сучасного 

вчителя технологій», а саме: залучення до навчальних програм тем спецкурсу 

(лекції, консультації, бесіди, семінари, семінари-тренінги, диспути, ділові ігри, 

брейн-ринги, конкурси, педагогічні турніри тощо), з метою формування у студентів 

іміджу, дисциплін професійно-педагогічної та практичної підготовки: вступ до 

спеціальності, педагогіка, психологія, теорія і методика  технологічної освіти, основи 

теорії технологічної освіти, методика навчання технологій, теорія і методика 

профорієнтаційної роботи, теорія і методика позашкільної освіти. 

Це сприяло оволодінню майбутніми фахівцями новими компетентностями: 1) 

соціально-особистісні: здатністю до перетворення навчально-виховного процесу у 

засіб відродження й панування духу українського народу; готовністю до з'ясування 

особистісно-розвивальних можливостей змісту програм технологічної освіти в 

загальноосвітніх навчальних закладах; здатністю до забезпечення трансформації у 

свідомості учня цінностей світової та вітчизняної технологічної культури в 

особистісні); 

2) спеціальними професійними: здатністю до забезпечення адекватності 

технологічної підготовки учнів потребам ринку праці; здатністю до інновацій у 

змісті й організації уроків технологій та виховної роботи; здатністю до професійно-

педагогічної ініціативи як реакції на глобалізаційні зміни у світових технологічних 

процесах; здатністю до самоформування іміджу; здатністю до проектно-

технологічної творчості випереджувального характеру; готовністю до професійно-

педагогічного самовдосконалення. 

Цьому насамперед сприяли створена парадигма педагогічних інтерактивних 

методів, і спеціальний тренінг побудови студентами особистого професійного 

іміджу. Набуттю ними досвіду самоформування різних складників професійного 
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іміджу та активності у цій справі найкраще посприяли: 

– зіставлення студентами портретних рис конкретного вчителя технологій, 

справжнього майстра, і власних реальних іміджевих характеристик, отриманих за 

результатами самопізнання;  

– консультації з питань проектування й реалізації особистих програм і планів 

самоформування іміджу;  

– ігрові навчальні ситуації з втілення в роль носія позитивного іміджу вчителя;  

– вправи з мовленнєвої грамотності, артистичності, культури педагогічної 

взаємодії, застосовувані на педагогічній практиці, досягнення дидактичних, 

розвивальних і виховних цілей уроку завдяки впливу гуманістичної та інноваційної 

спрямованості духовно-моральних якостей особистості та більш високого рівня 

сформованості професійних компетентностей;  

– розв’язання змодельованих педагогічних ситуацій і виробничо-

технологічних завдань, побудованих за іміджевою тематикою. 

Особливого статусу в змісті їх навчання набув спецкурс «Імідж сучасного 

вчителя технологій» під час опанування яким майбутні педагоги не тільки 

усвідомлювали на самоцінному рівні особистісно-розвивальну сутність цього 

феномену, але й оволоділи методичними засадами самоформування іміджу [58]. 

Метою спецкурсу є ознайомлення майбутніх учителів технологій з основами 

іміджелогії, актуалізація мотивації студентів до створення власного іміджу та 

підвищення рівня його сформованості, створення настанови особистості на 

професійне самовдосконалення, формування ціннісних орієнтацій студентів на 

самореалізацію в майбутній професійній діяльності. 

Особливістю програми курсу «Імідж сучасного вчителя технологій» є активна 

спрямованість на формування в майбутніх вчителів технологій ціннісних орієнтацій 

на самореалізацію та саморозвиток у професійній діяльності. 

Провідними ідеями курсу є такі: позитивний професійний імідж стає 

обов’язковим складником конкурентоздатності фахівця; професійний імідж, який 

передбачає створення загального образу – це синтез професійних якостей і 

компетентностей та особистісних якостей і зовнішності особистості; позитивний 
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професійний імідж майбутніх учителів технологій можна сформувати, якщо цей 

процес буде охоплювати всі аспекти студентського життя та відбуватися 

цілеспрямовано й безперервно; ефективно сформувати позитивний професійний 

імідж учителя можливо лише за умови взаємозв’язку та взаємозумовленості 

цільового, змістового, технологічного та результативного компонентів процесу його 

формування; позитивний професійний імідж майбутнього вчителя технологій може 

сформувати лише сам носій іміджу завдяки наполегливій роботі над собою; 

формування професійного іміджу неможливе без оволодіння прийомами 

самопізнання та рефлексії; професійний імідж потребує постійної роботи над ним 

через мінливість зовнішніх обставин і внутрішніх чинників; імідж є нестійким 

феноменом, що вимагає постійної корекції. 

Завдання спецкурсу: ознайомити студентів із сутністю поняття «імідж», його 

історією та сучасними уявленнями про імідж; ознайомити студентів з основними 

поняттями іміджелогії; сформувати уявлення про основні типи іміджу; сформувати 

загальне поняття про структуру професійного іміджу вчителя технологій; 

ознайомити з основними закономірностями та принципами формування іміджу 

вчителя; з'ясувати роль рефлексії в процесі формування власного іміджу; 

ознайомити студентів з основними методами самопізнання та самооцінки; 

сформувати уявлення про основні методи саморозвитку для формування 

позитивного іміджу; допомогти студентам здійснити самодіагностику іміджу та 

зʼясувати рівень сформованості власного іміджу; підвищити рівень сформованості 

професійного іміджу студентів за допомогою спеціально дібраних вправ; укласти 

разом зі студентами індивідуальні програми самовдосконалення та формування 

позитивного іміджу. 

Вимоги до рівня засвоєння дисципліни. 

По завершенню вивчення спецкурсу: 

1) студенти повинні знати: теоретичні основи іміджелогії; основні поняття 

іміджелогії, що забезпечують усвідомлення закономірностей і механізмів 

формування та корекції професійного іміджу вчителя технологій; види іміджу та 
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його компоненти; алгоритми й методи формування позитивного професійного 

іміджу вчителя технології; 

2) студенти повинні вміти: визначати основні проблеми професійного іміджу; 

використовувати знання з дисципліни як засіб створення власного професійного 

іміджу та підвищення його ефективності; розв’язувати іміджеві завдання за 

допомогою інструментарію іміджелогії; ефективно використовувати професійний 

імідж у процесі розв'язання педагогічних завдань; 

3) студенти повинні володіти: навичками самоаналізу й самоконтролю для 

підтримки та корекції власного професійного іміджу; навичками самопрезентації для 

створення та підтримки позитивного професійного іміджу; навичками саморозвитку 

та прагненням професійної самореалізації. 

Курс містив лекційні, практичні, семінарські, контрольні заняття та самостійну 

роботу студентів. Лекційні заняття були призначені для ознайомлення з теоретичним 

матеріалом за курсом і його узагальнення,їхнім підґрунтям слугувала наукова 

інформація з психології, соціології, власне іміджелогії, адаптованої до педагогічної 

діяльності вчителя технологій. Аудиторна робота передбачала застосування новітніх 

інформаційних технологій. а також діалогічного спілкування студентів з викладачем. 

На семінарських заняттях використовували сучасні методи навчання: ділові ігри, 

міні-конференції, дискусії, тренінги, що зумовили уникнення пасивного сприйняття 

інформації та максимальне використання творчого потенціалу студентів. 

Семінарські й практичні заняття були спрямовані на перетворенню набутих 

під час лекцій знань в уміння й навички іміджеформувальної діяльності завдяки 

застосуванню тренінгових вправ, спрямованих на розвиток і вдосконалення 

складників професійного іміджу майбутнього вчителя технологій, а також 

критичний аналіз та адаптацію майбутніми вчителями засвоєної інформації 

відповідно до власного досвіду й можливостей, укладання і реалізацію плану 

створення власного професійного іміджу. Семінарські заняття були спрямовані на 

самостійне опрацювання студентами теоретичного матеріалу, поглиблення знань 

студентів з певних розділів дисципліни з подальшим їхнім обговоренням та 

залучення досвіду видатних людей до створення власного іміджу. Практичні заняття 
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проводили для ознайомлення студентів з психологічними методами самопізнання, 

проведення самодіагностики, укладання індивідуального плану дій.  

Самостійна робота студентів з дисципліни «Імідж сучасного вчителя 

технологій» також відігравала важливу роль у теоретичному й практичному 

опануванні навичок зі створення іміджу. Самостійна робота є позааудиторною та 

призначена для самостійного опрацювання студентами розділів дисципліни за 

рекомендованими викладачем матеріалами з метою поглиблення знань, отриманих 

на лекційних заняттях. 

Вона передбачала: підготовку до тренінгів і дискусій, індивідуальну роботу й 

роботу в малих групах, підготовку доповідей з обговорюваних на лекціях і 

практичних заняттях тем, створення презентацій, самодіагностику, самоаналіз, 

самомоніторинг. 

Програма спецкурсу репрезентована такими темами і їхнім змістовим 

наповненням: 

Тема 1. Іміджелогія як наука й практична діяльність містила такі питання: 

Іміджелогія як науково-практична, інноваційно-технологічна дисципліна; витоки 

іміджелогії. Аналіз визначень іміджелогії як науки та практики. Цілі й задання 

іміджелогії. Теоретична й прикладна іміджелогія. Імідж як предмет іміджелогії. 

Сучасні уявлення про імідж у різних галузях наукового знання. Носій та реципієнт 

іміджу. Антропологічне підґрунтя іміджелогії. Зв’язок іміджелогії з іншими 

науками. Принципи іміджелогії. 

Тема 2. Іміджмейкінг. Іміджмейкінг як діяльність зі створення іміджу з 

певними властивостями. Імідж-ефект. Перетворення іміджу для досягнення 

окреслених цілей. Структура та функції іміджмейкінгу. Значення механізмів 

соціально-психологічного впливу в процесі формування іміджу. Закономірності 

формування й функціонування іміджу. Громадська думка та суспільна свідомість. 

Тема 3. Поняття іміджу. Імідж як предмет іміджелогії. Імідж і репутація. 

Імідж і символ. Соціальні стереотипи й настанови. Імідж як поняття. Значення 

іміджу. Імідж як цілісній феномен. Природні й особистісні особливості людини. 
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Характеристика основних складників іміджу. «Я-концепція». Критерії класифікації 

іміджу. Сучасні типології й основні функції іміджу. 

Тема 4. Персональна іміджелогія. Іміджеві характеристики. Основні умови 

формування іміджу. Особистісний і професійний імідж. Зовнішня й внутрішня 

мотивації створення іміджу. Свідомий і несвідомий рівні функціонування іміджу. 

Додаткові складники іміджу. Чарівність: великий секрет і маленькі хитрощі. 

Тема 5. Імідж в рекламній діяльності. Імідж і реклама. Цілі реклами – 

інформативна, повідомлювальна, нагадувальна. Властивості іміджу. Створення 

позитивного іміджу в рекламі. Прийоми створення рекламного образу. 

Тема 6. Політичний імідж. Поняття «політичний імідж». Імідж як сполучна 

ланка між політиком і його аудиторією. Проблема «імідж і вибори». Механізми 

побудови політичного іміджу 

Тема 7. Професійний імідж сучасного вчителя. Поняття «професійний імідж 

учителя». Складники професійного іміджу вчителя. Відмінності іміджу вчителя від 

іміджу інших фахівців. Мала, середня й велика соціальні групи як реципієнти 

іміджу. Масова аудиторія іміджу. Закономірності сприймання професійного іміджу 

вчителя різними реципієнтами. Особливості презентації професійного іміджу 

педагога цільовій аудиторії. Цілісній підхід до формування іміджу.  

Тема 8. Структура професійного іміджу сучасного вчителя технологій. 

Особливості роботи вчителя технологій у сучасній школі. Компоненти професійного 

іміджу вчителя технологій: габітарний імідж, предметно-технологічна 

компетентність, «Я-концепція», професійна спрямованість, мовленнєва та 

комунікативна поведінка, іміджева компетентність, творчий потенціал. Статус 

середовищного іміджу в цілісній структурі іміджу вчителя технологій.  

Тема 9. Вимоги до професійного іміджу сучасного вчителя технологій.  

Роль першого враження. Вимоги до габітарного іміджу вчителя технологій. 

Закономірності візуального сприймання фігури людини. Поняття про предметно-

технологічну компетентність та її складники: наявність інтересу до певної сфери 

практичної діяльності, у якій студент спеціалізується, знань та досвіду відповідної 

діяльності. Іміджева компетентність учителя технологій та її компоненти: теоретичні 
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знання про сутність професійного іміджу, його функції, види, структуру, 

закономірності й засоби формування тощо; прагнення та готовність створювати 

власний професійний імідж; володіння методами самопізнання, самоспостереження, 

самоаналізу, самоосвіти, самовиховання тощо; застосування отриманих знань на 

практиці, досвід діяльності зі створення власного професійного іміджу. «Я-

концепція», сутність, види «Я-концепції». Професійна спрямованість учителя 

технологій та її роль у побудові професійного іміджу. Вимоги до мовленнєвої та 

комунікативної поведінки вчителя технологій. Творчий потенціал учителя 

технологій та його значення для професійного іміджу. 

Тема 10. Механізми впливу під час формування іміджу. Поняття соціально-

психологічного впливу. Механізми впливу на масову й індивідуальну свідомість. 

Технології нейролінгвістичного програмування. Формування іміджу в середовищі 

масової комунікації. Роль засобів масової інформації у формуванні соціальної 

реальності.  

Тема 11. Технології іміджування. Принципи формування іміджу. Критерії 

добору моделі поведінки. Стратегії й тактики побудови іміджу. Вплив підсвідомої 

інформації на виникнення іміджу. Пряма й опосередкована інформація про людину. 

Техніки створення образу. Стереотипізація. Типізація, позиціонування, іміджева 

символіка. Міфологізація іміджу. Комунікативні стратегії. Переконання. 

Навіювання. Самопросування. Зараження. Моделі візуальної комунікації. Методи 

формування позитивного ставлення. Моделі поведінки в офіційному й неофіційному 

спілкуванні. Імідж як складова частина культури ділового спілкування. Імідж 

керівника освітнього закладу. Способи просування іміджу. 

Тема 12. Створення й застосування стратегій формування іміджу. 

Стихійність і цілеспрямованість у формуванні іміджу. Поняття індивіда та 

індивідуальності. Характеристика етапів формування іміджу: самопізнання, 

самооцінка, оцінка очікувань реципієнтів іміджу, корекція власних характеристик, 

презентація іміджу, рефлексія, самомоніторинг. Забезпечення сталості та підтримки 

іміджу.  
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Тема 13. Самодіагностика. (лекція + практичне заняття) Застосування 

психодіагностики для створення психологічного портрета особистості. Психологічні 

тести для зʼясування основних психологічних характеристик особистості. Критерії 

ефективності професійного іміджу вчителя технологій. 

Тема 14. Рефлексія як засіб самомоніторингу. Розвиток рефлексивних умінь 

(лекція + практичне заняття). Поняття про рефлексію. Значення рефлексії для 

створення власного професійного іміджу. Способи рефлексивного аналізу свого 

іміджу. Шляхи розвитку рефлексивних умінь. 

Практичні й семінарські заняття містили такі теми: 

Тема 1. Імідж як історико-культурний феномен (семінар-дискусія)  

Питання для самостійного опрацювання: Історія виникнення іміджу. Імідж в 

історії та політиці. Виникнення науки «іміджелогія». Взаємозв’язок понять «імідж», 

«образ», «авторитет», «стереотип», «престиж», «репутація».  

Практична робота: аналіз іміджу історичної особи. 

Тема 2. Професійний імідж учителя технологій (семінар-дискусія) 

Питання для самостійного опрацювання: Зовнішній вигляд учителя 

технологій. Вимоги та рекомендації щодо вибору стилю одягу, зачіски тощо. 

Професійна компетентність учителя технологій. Стилі спілкування вчителя з 

учнями, їхніми батьками, колегами. Креативність учителя технологій і його 

професійний імідж. Вимоги до мовленнєвої поведінки вчителя. Моніторинг 

сформованого іміджу. Способи коригування іміджу. 

Тема 3. Професійний імідж фахівців різних галузей. Інші види іміджу 

(семінар).  

Питання для самостійного опрацювання: Імідж політика. Імідж політичної 

партії. Імідж педагога. Імідж естрадного виконавця. Імідж телеведучого. Імідж 

лікаря. Імідж психолога. Імідж керівника. Імідж компанії. Імідж навчального 

закладу. Імідж країни. Імідж бренду.  

Практична робота: аналіз іміджу відомої особи.  

Тема 4. Сам собі іміджмейкер (практичне заняття, ділова гра) Питання для 

самостійного опрацювання: Ідеальний і реальний імідж учителя технологій. 
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Діагностика власних психологічних властивостей. Самооцінка та взаємооцінювання 

іміджу.  

Практична робота: створення персонального іміджу. Планування роботи над 

власним професійним іміджем.  

Під час роботи над темою «Іміджелогія як наука і практична діяльність» 

студенти дізналися про витоки й виникнення іміджелогії, створення специфічного 

образу в історичній ретроспективі, про державних діячів, відомих в історії політиків, 

яким було притаманне загострене відчуття іміджу та створювали його 

цілеспрямовано задовго до виникнення спеціальних досліджень. Під час 

ознайомлювальної лекції студенти дізналися про зв’язок іміджелогії з іншими 

науками та сучасні уявлення про імідж у різних галузях наукового знання, а також 

про поняття носія та реципієнта іміджу. Студенти усвідомили, що позитивний 

професійний імідж – обов’язковий компонент конкурентоспроможності сучасного 

фахівця в сучасному інформаційному суспільстві і є запорукою успішної кар’єри. 

Після опрацювання теми студентам було запропоновано: пояснити, що вивчає 

іміджелогія; пояснити, у чому полягає відмінність іміджелогії та іміджмейкінгу; 

назвати науки, з якими пов’язана іміджелогія; назвати основні принципи іміджелогії.  

У межах теми «Іміджмейкінг» обговорювали питання можливості 

цілеспрямованого створення іміджу за допомогою фахівців, з'ясовували структуру й 

функції іміджмейкінгу, закономірності соціального сприймання образу, а також 

закономірності формування й функціонування іміджу у свідомості його реципієнтів. 

Студенти дізналися про механізми формування суспільної думки, її свідомі та 

несвідомі компоненти, про канали поширення різних видів інформації, важливі для 

побудови іміджу. 

Контроль засвоєння теми здійснювали за допомогою запитань: 

 Що таке імджмейкінг? Які його цілі? 

 Назвіть основні функції іміджмейкінгу. 

 Як використовують механізми соціально-психологічного впливу під час 

формування іміджу? Які саме? 

 Назвіть основні закономірності формування іміджу. 
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Під час опрацювання теми «Поняття іміджу» студенти докладно 

ознайомлюються з поняттям «імідж», його відмінністю від таких термінів як 

«репутація», «авторитет», «образ», «стереотип», «соціальний стереотип», «думка», 

«суспільна думка». Майбутніх учителів спрямовують до думки, що імідж – це 

цілісне та багатоаспектне утворення, яке відбиває природні та особистісні 

характеристики людини. У межах теми відбувається ознайомлення з різноманітними 

критеріями класифікації іміджу та його типами, а також з поняттям «Я-концепція» 

як основним складником будь-якого іміджу. 

Для перевірки засвоєння теми ставили такі питання:  

 Дайте визначення іміджу. 

 Назвіть близькі за значенням поняття, що ототожнюють з іміджем? 

Поясність їхню специфіку. 

 Які характеристики людини відбито в іміджі? Як їх можна згрупувати? 

 З чого складається імідж людини? 

 Які складові частини іміджу ви вважаєте найзначущишими? 

 За якими критеріями виділяють різні види іміджу? Назвіть основні типи 

або види іміджу. 

 Які функції виконує імідж? 

Опрацювання теми «Персональна іміджелогія» передбачало ознайомлення 

студентів з характеристиками іміджу, основними умовами, що забезпечують 

формування позитивного іміджу. Студенти були залучені до дискусії за допомогою 

питань: 

 Як ви вважаєте, чи є відмінності між особистісним і професійним іміджем? 

 Якщо так, у чому вони полягають? 

 Що може спонукати людину до створення свого іміджу? 

 Які зовнішні мотиваційні чинники можуть бути значущими у створенні 

іміджу? 

 Чи може бути внутрішня мотивація головним спонукальним важілем для 

створення власного професійного іміджу? 
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 Як ви вважаєте, наскільки свідомо сприймає імідж його реципієнт? Які з 

компонентів іміджу можуть впливати на свідомість, а які – на підсвідомість? 

 Чи є серед ваших знайомих люди, про яких ви можете сказати, що в них 

позитивний професійний імідж? 

 Коли ви пригадуєте їх, які складники їхнього професійного іміджу 

спадають на думку насамперед? 

 Що саме в їхньому образі ви асоціюєте із вдалим професійним іміджем? 

 Наскільки важливо для фахівця, на вашу думку, мати позитивний 

професійний імідж? 

Після проведеної дискусії викладач підсумовує основні положення, доповнює 

теоретичний матеріал та підкреслює найголовніші ідеї теми. Контроль теми 

здійснюють за допомогою бесіди: 

 Назвіть основні характеристики іміджу. 

 За яких умов виникає позитивний імідж? 

 Чим схожі та чим відмінні особистісний і професійний імідж? 

 Яка зовнішня та внутрішня мотивація спонукає людину до створення 

власного іміджу? 

 Як ви розумієте свідомий і несвідомий рівні функціонування іміджу? 

Теми «Імідж в рекламній діяльності» та «Політичний імідж» є 

ознайомлювальними й містять загальні питання про цілі та прийоми створення 

рекламного образу об’єкту, торговельної марки, бренду або компанії, а також 

механізми побудови іміджу політика. 

У межах теми «Професійний імідж сучасного вчителя» студенти дізнаються 

про поняття та структуру професійного іміджу вчителя, їх відмінності від іміджу 

інших фахівців. Відбувається аналіз груп реципієнтів іміджу вчителя, особливості та 

закономірності їхнього сприймання образу вчителя; студентам пропонують 

подумати, які особливості презентації професійного іміджу вчителя допоможуть 

справити потрібне враження на цільову аудиторію. 

Засвоєння теми перевіряють за допомогою питань: 

 Що таке «професійний імідж учителя»? 
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 З чого складається професійний імідж учителя? 

 Чим відмінний імідж фахівців різних галузей?  

 У чому полягають особливості професійного іміджу учителя? 

 Хто є реципієнтами іміджу вчителя? У чому полягають особливості 

сприйняття ними іміджу вчителя? 

 Як утворюються образ вчителя в уявленні його реципієнтів? З чого 

складається перше враження? 

 Доведіть, що імідж учителя є цілісним утворенням. Що означає цілісність 

професійного іміджу вчителя? 

Наступна тема «Структура професійного іміджу сучасного вчителя 

технологій» присвячена докладному аналізу іміджу фахівця, безпосередньо 

пов’язаного з майбутньою професійною діяльністю студентів. Тема вимагає знань 

фахових дисциплін, оскільки аналізують особливості роботи вчителя технологій у 

сучасній школі. Студентів ознайомлюють з компонентами професійного іміджу 

вчителя технологій (габітарний імідж, іміджева компетентність, «Я-концепція», 

професійна спрямованість, мовленнєва та комунікативна поведінка, творчий 

потенціал), а також з поняттям «середовищний імідж».  

Тема «Вимоги до професійного іміджу сучасного вчителя технологій» 

передбачає докладний аналіз вимог до габітарного іміджу вчителя технологій, 

ознайомлення з поняттям іміджевої компетентності вчителя технологій, її 

складниками, закономірностями її формування й функціями, троїстою моделлю «Я-

концепції» Р. Бернса, її сутністю та видами; студенти доходять висновку, що «Я-

концепція» є ядром професійного іміджу. Ретельно й старанно вивчають вимоги до 

мовленнєвої та комунікативної поведінки вчителя, ґрунтуючись на знаннях з 

фахових дисциплін, а також аналізують значення творчого потенціалу, професійної 

спрямованості вчителя та значення першого враження у формуванні професійного 

іміджу. Особливо закцентовано під час вивчення теми на значущості творчого 

потенціалу вчителя у формуванні його професійного іміджу, оскільки зміст 

навчальної дисципліни «Технології» передбачає застосування творчого підходу до 
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всіх видів практичної діяльності, що має бути відбито в професійному іміджі 

вчителя. 

Майбутні вчителі технологій мають усвідомити, що являє собою іміджева 

компетентність: теоретичні знання про сутність професійного іміджу, його функції, 

види, структуру, закономірності й засоби формування тощо; прагнення та готовність 

створювати власний професійний імідж; володіння методами самопізнання, 

самоспостереження, самоаналізу, самоосвіти, самовиховання тощо; застосування 

отриманих знань на практиці, досвід діяльності зі створення власного професійного 

іміджу. 

Засвоєння тем перевіряють опитуванням: 

 Які функції виконує вчитель технологій загальноосвітньої школи? 

 Чим його професійна діяльність відрізняється від роботи вчителів інших 

предметів? У чому полягають особливості його роботи? 

 Як ви розумієте поняття «професійний імідж учителя технологій»? 

 Які структурні компоненти складають професійний імідж учителя 

технологій? 

 Поясніть, що означає габітарний імідж; 

 Які існують закономірності візуального сприймання людини? 

 Яким вимогам має відповідати габітарний імідж учителя технологій? 

 Які візуальні ознаки, що асоціюються в людей із учителем технологій, ви 

можете назвати; 

 З яких компонентів складається іміджева компетентність? Як її досягти? 

 Чому «Я-концепцію» вважають ядром професійного іміджу вчителя 

технологій? 

 У чому полягає сутність «Я-концепції»? Які її види? 

 Які вимоги висувають до мовленнєвого компоненту професійного іміджу 

вчителя? Наскільки вони актуальні для вчителя технологій? 

 Яким вимогам має відповідати комунікативна поведінка вчителя? Що 

може створити негативний імідж вчителя? 
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 Що розуміють під професійною спрямованістю вчителя технологій? Які її 

складники? 

 Наскільки важливо для вчителя технологій володіти творчим потенціалом? 

З чого він складається? 

Тема «Механізми впливу в процесі формування іміджу» спрямована на 

ознайомлення з психологічними механізмами, які спрацьовують під час сприймання 

образу носія іміджу та виникнення його іміджу у свідомості реципієнта. Вивчення 

теми дає змогу зрозуміти, чому в нашій свідомості виникають ті чи ті образи, як 

іміджмейкери, реклама та засоби масової інформації впливають на людину; більш 

усвідомлено сприймати інформацію, яка надходить до нас, та обирати дієві засоби 

впливу на свідомість реципієнтів іміджу. 

Після ознайомлення з темою відбувається бесіда за такими питаннями: 

 Що в соціології розуміють під соціально-психологічним упливом? 

 Які механізми впливу на масову свідомість використовують творці 

реклами, маркетологи, політтехнологи? 

 Що таке нейролінгвістичне програмування? 

 Як ви вважаєте, чи змінюється соціальна реальність під упливом засобів 

масової інформації? Якщо так, то як? Якщо ні, то чому? 

Тема «Технології іміджевання» має суто практичну спрямованість, завдяки 

вивченню якої студенти ознайомлюються з принципами формування іміджу, 

стратегіями й тактиками створення іміджу, техніками створення позитивного образу 

(стереотипізація, типізація, позиціонування, іміджева символіка, міфологізація 

іміджу, переконання, навіювання, самопросування, зараження). У межах теми 

розглядають особливості створення ділового іміджу керівника, моделі спілкування в 

офіційному й неофіційному спілкуванні, а також способи просування іміджу. 

Засвоєння теми з’ясовують за допомогою питань: 

 На яких принципах має ґрунтуватися позитивний професійний імідж? 

 Як ви оберете потрібну модель поведінки? За якими критеріями ви зробите 

свій вибір? 

 Назвіть відомі вам стратегії, тактики та техніки створення іміджу. 
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 Наскільки впливає підсвідома інформація на реципієнта іміджу? 

 Які комунікативні стратегії можна використовувати для створення 

позитивного іміджу? 

 Які відмінності між моделями поведінки в офіційному та неофіційному 

спілкуванні? 

 Назвіть основні характеристики іміджу керівника навчального закладу. 

Тема «Створення та застосування стратегій формування іміджу» допомагає 

усвідомити та засвоїти основні етапи формування іміджу, можливість його 

скеровування, засоби забезпечення й підтримки іміджу. 

Наприкінці викладач обговорює засвоєне зі студентами на основі питань: 

 Що можна формувати в професійному іміджі, а що виникає стихійно? 

 Визначте поняття «індивід» та «індивідуальність». 

 Схарактеризуйте основні етапи створення професійного іміджу. 

 Які засоби забезпечення сталості іміджу ви запам’ятали? 

До цього моменту студенти мають усвідомити потребу цілеспрямованого 

формування професійного іміджу. Як було зазначено вище, чіткого розмежування 

етапів формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій немає, тому 

тема «Самодіагностика» розпочинає другий етап – автогностичний. Вона передбачає 

ознайомлення з психологічними тестами для з’ясування основних психологічних 

характеристик особистості, особливостями використання психодіагностичних 

методик та критеріями ефективності професійного іміджу вчителя технологій. По 

засвоєнню теоретичного матеріалу студенти проходять тестування, яке допоможе їм 

створити власний психологічний портрет під назвою «Я-реальне». 

Самоаналіз зовнішнього вигляду студенти здійснюють згідно з 

опитувальником: 

 Чи усвідомлюю я переваги своєї зовнішності, які потрібно підкреслити у 

професійному іміджі? 

 Чи відповідає моя зачіска (та макіяж) вимогам до зовнішнього вигляду 

вчителя? 

 Чи знаю я, як створити діловий стиль в одязі? 
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У межах теми «Рефлексія як засіб самомоніторингу. Розвиток рефлексивних 

умінь» з'ясовують значення рефлексії у створенні власного професійного іміджу, 

способи рефлексивного аналізу іміджу та способи розвитку рефлексивних умінь. 

На семінарські заняття були винесені теми, які потребують самостійного 

опрацювання та спільного обговорення, а саме: «Імідж як історико-культурний 

феномен», «Професійний імідж учителя технологій», «Професійний імідж фахівців 

різних галузей». Студенти обговорюють взаємозв’язок термінів «імідж», «образ», 

«авторитет», «стереотип», «престиж», «репутація», визначають вимоги до 

компонентів професійного іміджу вчителя технологій, а також порівнюють імідж 

фахівців різних галузей, а саме: політика, естрадного виконавця, телеведучого, 

лікаря, психолога, керівника тощо, а також бренду, компанії, навчального закладу, 

країни. Для практичної роботи студентам пропонували обрати відому особу та 

заналізувати її імідж відповідно до структури компонентів та критеріїв.  

На практичному занятті «Сам собі іміджмейкер» триває самодіагностика 

студентських психологічних властивостей, вони оцінюють сформованість власного 

іміджу, а також сформованість іміджу своїх товаришів. Роботу завершують 

створенням ідеального професійного іміджу для себе й укладанням плану роботи 

над власним професійним іміджем, що, як уважаємо, є елементом стратегічного 

етапу формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій [58]. При 

плануванні роботи над побудовою іміджу студентам, насамперед, пропонують 

відповісти на такі запитання: 

 Які основні професійні та особистісні характеристики ви бажаєте, щоб 

люди пов’язували з вами? 

 Які з ваших характеристик ви хочете підкреслити, а які б ви воліли  

мінімізувати? 

З урахуванням набутих теоретичних знань з іміджелогії та на основі 

самопізнання студенти укладають план роботи над своїм професійним іміджем, 

застосовуючи форму, представлену в табл. 4.6.  

Високий рівень засвоєння спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій». 

Майбутній учитель технологій усвідомлює, що є іміджевою компетентністю: 
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теоретичні знання про сутність професійного іміджу, його функції, види, структуру, 

закономірності й засоби формування тощо; прагнення та готовність створювати 

власний професійний імідж; оперування методами самопізнання, 

самоспостереження, самоаналізу, самоосвіти, самовиховання тощо; застосування 

отриманих знань на практиці, досвід діяльності зі створення власного професійного 

іміджу. 

Таблиця 4.6 

№ 

п/п 

Складники 

іміджу 

Позитивні  

риси 

Потребують 

удосконалення 

Способи 

удосконалення 

Термін 

виконання 

      
      

Студент вміє: визначати основні проблеми професійного іміджу; 

використовувати знання з дисципліни як засобу створення власного професійного 

іміджу та підвищення його ефективності; розв’язувати іміджеві завдання за 

допомогою інструментарію іміджелогії; ефективно використовувати професійний 

імідж у процесі розв'язування педагогічних завдань. Під час вивчення тем спецкурсу 

майбутній учитель технологій набув: навичок самоаналізу й самоконтролю для 

підтримки та корекції власного професійного іміджу; навичок самопрезентації для 

створення та підтримки позитивного професійного іміджу; навичок саморозвитку й 

прагнення до професійної самореалізації. 

Достатній рівень засвоєння спецкурсу «Імідж сучасного вчителя 

технологій». Майбутній вчитель технологій засвоїв теоретичні знання про сутність 

професійного іміджу, його функції, види, структуру, закономірності й засоби 

формування тощо. Він прагне створювати власний професійний імідж і 

застосовувати отримані знання на практиці, досвід діяльності зі створення власного 

професійного іміджу, але не завжди ця спроба є вдалою. Студент вміє: визначати 

основні проблеми професійного іміджу; розв’язувати іміджеві завдання за 

допомогою інструментарію іміджелогії; не завжди ефективно використовувати 

професійний імідж у процесі розв'язування педагогічних завдань. Під час вивчення 

тем спецкурсу майбутній учитель технологій набув: навичок самоаналізу та 

самоконтролю для підтримки й корекції власного професійного іміджу; навичок 



 

 314 

самопрезентації для створення й підтримки позитивного професійного іміджу; 

навичок саморозвитку й прагнення до професійної самореалізації. 

Низький рівень засвоєння спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій». 

Майбутній учитель технологій засвоїв теоретичні знання про сутність 

професійного іміджу, його функції, види, структуру, закономірності й засоби 

формування тощо. Не прагне створювати власний професійний імідж та 

застосовувати отримані знання на практиці. Студент вміє: визначати основні 

проблеми професійного іміджу; розв’язувати іміджеві завдання за допомогою 

інструментарію іміджелогії. Під час вивчення тем спецкурсу майбутній учитель 

технологій набув: навичок самоаналізу й самоконтролю з метою підтримки та 

корекції власного професійного іміджу; навичок самопрезентації для створення й 

підтримки позитивного професійного іміджу; навичок саморозвитку й прагнення до 

професійної самореалізації, але не застосовує їх у процесі розв'язування 

педагогічних завдань. 

Окрім спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій», протягом 

автогностичного етапу в межах дисциплін «Вступ до спеціальності», «Психологія», 

«Виробнича практика», «Педагогіка» застосовували як традиційні (лекції, 

семінарські й практичні заняття), так й інноваційні організаційні форми проведення 

занять із дисциплін психолого-педагогічного й фахового циклів.  

У традиційних акцентували на особистісно орієнтованих й інтерактивних 

лекціях, педагогічному діалозі як найбільш доцільній формі побудови семінарських і 

практичних занять з метою якісного застосування інтерактивної, дидактичної, 

виховної, комунікативної й особистісно-розвивальної функції.  

У низці інноваційних передували заняття – спостереження за роботою кращих 

учителів технологій, різні форми організації й проведення занять-дискусій з проблем 

формування складників іміджу (дебати, круглі столи, форуми, імітаційні ігри тощо). 

Застосовували також «психодіограми» для особистого переживання та 

поштовху для ретроспективного аналізу своїх якостей, рольові ігри для створення 

почуття розкутості, спонтанності, безпосередності та можливості природно виявити 

особистісні якості потрібні в соціально та особистісно значущих ситуаціях. Вправа 
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«Зворотний зв’язок» слугує для кращого розуміння себе, з'ясування сутності 

проблеми, ретельного визначення причин власної поведінки й особливостей 

стосунків з оточенням. Завдяки цій вправі студент може зрозуміти приховані 

неусвідомлені мотиви власної поведінки та дій інших людей, з якими він 

спілкується. Дискусійні методи на цьому етапі спрямовані на обговорення 

індивідуального минулого досвіду окремих учасників і з’ясування психологічних 

захистів і бар’єрів, що перешкоджають вільному розвитку особистості, краще 

розуміння різних видів мотивації поведінки й діяльності та більш глибоке 

взаємопорозуміння між членами колективу та самопізнання, що, насамперед, сприяє 

формуванню адекватної самооцінки й позитивної «Я-концепції». 

Особливу увагу під час формувального експерименту приділяли оволодінню 

майбутніми вчителями технологій складниками образу зовнішніх характеристик.  

Особливості роботи організаторів експерименту полягали в тому, що процес 

формування у студентів іміджевої готовності до якісної комунікативної взаємодії з 

учнями вербальними й невербальними засобами міг тривати тільки під час 

педагогічної практики, під час якої відбувається залучення студентів до 

педагогічної професії. Тому професійно-педагогічний етап був головною ланкою 

професійної підготовки студентів, коли вони мають можливість застосувати 

засвоєну в аудиторії технологію навчання в природних умовах. Суб'єктивні 

професійні вміння й навички студентів були синтезовані з об'єктивною педагогічною 

реальністю. У такому разі професійна компетентність студента як майбутнього 

педагога залежить від високого усвідомлення професійної самоідентифікації. 

Зміст практики визначав її статус в освітньому процесі й мав на меті: 

закріплення й практичне застосування теоретичних знань з технічних дисциплін; 

оволодіння професійними педагогічними вміннями й навичками, ознайомлення з 

передовим педагогічним досвідом викладачів технічних дисциплін; набуття досвіду 

організаторської та виховної роботи зі шкільним колективом. 

Педагогічна практика студентів, як компонент цілісного навчально-

виховного процесу у вищій школі, була спрямована на формування професійних 

умінь і навичок майбутнього педагога – вчителя технології. У процесі педагогічної 
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практики студенти закріплювали й поглиблювали теоретичні знання з педагогіки, 

психології та методики професійного навчання й виховання, а також тривав 

безпосередній зв'язок навчання з педагогічною діяльністю, де здійснювалася 

підготовка студентів до професійної діяльності завдяки самостійному вирішенню 

педагогічних завдань, визначених програмою. 

Під час проходження виробничої практики студенти – майбутні вчителі 

технології засвоювали сучасні педагогічні технології щодо організації виробничого 

навчання й виховання; формування професійних умінь і навичок, потрібних 

майбутньому вчителю для його навчально-виховної діяльності. Студенти-

практиканти виконували функції і вчителя, і класного керівника, і майстра 

виробничої практики, набуваючи практичних умінь проведення уроку, виховних 

заходів та самопрезентації. Крім того, студенти активно здійснювали педагогічні 

спостереження за учнями, вели щоденник практики.  

Індивідуальний план роботи студентів під час проходження педагогічної 

практики передбачав планування ними всіх професійно-педагогічних завдань. Це 

забезпечувало підвищення сучасного рівня їх кваліфікаційної готовності, було 

спрямовано на формування такої особистості майбутнього вчителя технології, яка 

була б здатна творчо, на професійному рівні вирішувати освітні та виховні завдання 

в умовах формування й розвитку української державності, кваліфіковано 

здійснювати управління пізнавальною та соціокультурною діяльністю учнів. 

Керівники практики від кафедр педагогіки та психології ставили перед 

студентами завдання щодо забезпечення творчого проведення уроків і виховних 

заходів, з'ясуванню їхніх можливостей для формування таких іміджевих 

характеристик, як культура професійного навчання й виховання, професійної 

творчості, мовленнєвої, артистичної та габітарної культур. Водночас вони 

використовували спеціальну сукупність методів і прийомів.  

Ефективним виявився прийом керівників практики, який номінуємо 

гіперболізацією рівня сформованості іміджевих характеристик. Зокрема, студентка 

4-го курсу технологічного факультету Донбаського державного педагогічного 

університету Кушнерьова Анастасія отримала від викладача кафедри педагогіки 
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Л. Чумак настанову, що вона вже є носієм позитивного професійного іміджу, може 

якісно використовувати продукти своєї творчості: прекрасні українські вишиванки, 

народні ляльки за казковою тематикою тощо – на уроках трудового навчання для 

зацікавлення вихованців процесом власне творчої дії. Студентка блискуче проводила 

уроки в Райгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов’янського району, створила умови 

для усвідомлення школярами потреби у творчій діяльності, в громадянській 

активності та духовній досконалості. І на сьогодні її учні працюють у гуртках 

Слов’янської станції юних техніків, а її саму запросили стати керівником одного з 

таких гуртків. За словами самих учнів, вони ніколи не забудують подорожі в країну 

творчості, виховні заходи, які провела Анастасія: «Мати – символ добра на Землі», 

«Правова культура школяра – запорука розвитку громадянського суспільства» тощо. 

Ще один ефективний педагогічний прийом – орієнтація практикантів на 

здійснення рефлексії ступеня якості власної навчальної та виховної роботи 

педагогічної взаємодії вербальними й невербальними засобами зокрема. Студенти 

переосмислювали не тільки свою дидактичну, виховну й професійно-технологічну 

готовності до демонстрації позитивного професійного іміджу, але й створювали 

проекти майбутнього бачення себе в педагогічній діяльності. Особливістю 

індивідуальної роботи з ними керівників практики була його настанова на 

забезпечення яскравої презентації створених проектів, зорієнтованої на емоційне 

переживання й осмислення складності процесу набуття конкретних іміджевих 

якостей. 

Дуже дієвим саме на практиці виявився педагогічний метод спонукання 

студентів до самопізнання ступеня сформованості внутрішніх і зовнішніх 

характеристик професійного іміджу. Тобто саме виконуючи функції вчителя, 

студентка 4-го курсу Серікова Ганна, яка проходила практика у ЗОШ І–ІІІ ступенів 

№ 4 м. Слов’янська, з'ясувала, що треба ще багато працювати, щоб оволодіти 

культурою морального й патріотичного виховання учнів. Її виховний захід «Тарас 

Григорович Шевченко» привернув увагу не лише вихованців, але й однокурсників і 

педагогів загальноосвітніх шкіл. По проходженню практики Г. Серікова 

організувала на технологічному факультеті виставку творчих робіт за національною 
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тематикою. Такі виставки творчих здобутків студентів відбувалися на усіх 

педагогічних університетах експериментальної та контрольної групи регулярно. 

Студенти завжди запрошують на них громадськість, своїх батьків, учнів, з якими 

вони працювали в школі. Член експериментальної групи Жукова Марія яскраво 

розкривала першокурсникам секрети теорії і практики створення художньої картини. 

Фактично вона проводила майстер-клас з тими слухачами, які знаходилися ще 

тільки на перших сходинках професійно-культурного розвитку. При цьому вона 

вміло демонструвала наявність у себе зовнішніх характеристик професійного іміджу, 

передусім артистичної, мовленнєвої та габітарної культури. Не тільки студенти 

старших курсів, але й викладачі  факультету отримували настанову – 

охарактеризувати ступінь іміджевої готовності Марії до виконання своїх 

професійних функцій після закінчення ВНЗ. Більшість її однокурсників назвали 

Жукову М. своїм професійним зразком та ідеалом, а викладачі робили наголос на її 

досягненнях: Марія – член асоціації незалежних художників України; керівник 

художньої студії «Колаж» м. Краматорськ. Результатом її профорієнтаційної роботи 

до студентів першокурсників технологічного факультету вступила Дудник Надія. 

Вона є лауреатом всеукраїнського конкурсу художників України «Війна очима 

дітей» у 2014 та 2015 роках.  

Родзинкою цих виставок є показ українського національного одягу 

(Полтавського національного педагогічного університету імені В.К. Короленка, 

Донбаського державного педагогічного університету), який супроводжують 

пояснення їхніх авторів, під час яких триває забезпечення процесу емоційного 

переживання й осмислення слухачами цінностей української культури, 

зорієнтування їх на патріотичні мотиви навчального, професійного й громадського 

буття. Для того саме суб’єкти самоформування професійного іміджу (колишні 

практиканти) проводили літературні вечори, присвячені творам класиків української 

літератури і власним літературним доробкам. На них відбувалися змагання, 

спрямовані на отримання звання кращого поета й прозаїка факультету, кращого 

знавця української етнокультури під девізом «Я люблю Україну».  
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Для набуття фахівцями дослідних, інженерно-педагогічних умінь, а також з 

метою узагальнення, систематизації, поглиблення знань з технічних, спеціальних, 

психолого-педагогічних дисциплін, а також за методикою викладання уроку 

технології та проведення виховних заходів навчальний план передбачає підготовку, 

написання й захист кожним студентом-практикантом звітів-презентацій. Водночас 

студенти демонстрували вміння самостійно вирішувати завдання з педагогічного 

проектування. 

Важливим етапом експериментальної роботи було самовиховання майбутніх 

учителів технології. Зорієнтованість студентів-практикантів на самоформування 

зовнішніх характеристик професійного іміджу була результатом спеціального плану, 

побудованого згідно з програмою формувального експерименту. Цей план 

передбачав посилення активності студентів-практикантів у досягненні найвищих 

щаблів сформованості мовленнєвої, артистичної, габітарної культур. В умовах 

теоретичного навчання у ВНЗ можливостей вистачає лише для формування 

мовленнєвих умінь і навичок: культури мовлення студента загалом. Усі інші види 

зазначених культур починають формуватися на факультеті лише за умови 

моделювання на заняттях реального навчально-виховного процесу в школі, що й 

відбувалося (зокрема активно використовувалися на практичних заняттях 

організаційно-діяльнісні та сюжетно-рольові ігри під час проведення студентами 

мікроуроків технологій). 

За укладеним планом після кожного уроку практиканта відбувалося його 

обговорення, під час якого студент порівнював власну самооцінку якості 

проведеного заняття з оцінками керівників практики, учителя-предметника та своїх 

однокурсників. Зазвичай результати цього співставлення ставали поштовхом для 

активізації конкретного напряму самоосвітньої та самовиховної роботи.  

Завдяки самовихованню іміджевих якостей, пік якого припадає на 

педагогічну практику, серйозних успіхів у професійній діяльності досягли десятки 

випускників технологічних факультетів.  

Проте гордістю переважної більшості шкіл області є вчителі-майстри. Своїх 

випускників факультети завжди раді вітати під час різних заходів, мета яких полягає 
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в орієнтації студентів перших курсів на джерело досягнення вагомих результатів у 

професійній діяльності – процес самоформування іміджевих якостей.  

В нашому експерименті метод – формування у студентів зразків, ідеалів 

становлення як носіїв іміджевих характеристик у педагогічні професії – виявився 

найбільш оптимальним в цілях забезпечення мотивації професійно-культурного 

розвитку в перші роки експериментального дослідження. Рубанова Катерина 

студентка Бердянського державного педагогічного університету з числа 

обдарованих студентів отримувала соціальну стипендію Кабінету Міністрів 

України (студентка І курсу 12 групи) вона вміло демонструвала наявність у себе 

зовнішніх характеристик професійного іміджу, передусім артистичної, мовленнєвої 

та габітарної культури.  

Студентами факультету технологій та дизайну Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.К. Короленка Гирі Інни, Богодистої Наталії, 

Карпенко Анастасії, Кісуріної Аліни, Масась Ірини, Максименко Ольги, Суярко 

Людмили майстерно виготовлені костюми для художніх колективів університету 

«Калина», «Кредо», «Грація», «Ананас», КВК «Фіма», «Чебрець», хору 

«Просвіта», «Жива вода», працівників бібліотеки та магістрів всіх факультетів 

університету на позааудиторних заняттях. Студенти факультету вміло 

продемонстрували свої професійні компетенції продуктом своєї творчої 

діяльності власноруч вишитого рушника, який був занесений до Книги рекордів 

України як найбільшого цільного рушнику, вишитого вручну (довжина склала 7 

метрів і 10 сантиметрів) що сприяло сформованості в майбутніх учителів 

технологій позитивного, мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої професії. 

Не менш значуща особливість експерименту – це його суто педагогічна 

спрямованість. Вона виявлялася не тільки на заняттях з педагогіки, педагогічної 

майстерності, методики викладання технологій, але й в позааудиторній виховній 

роботі. Провідною особливістю початку експерименту є неоднорідність традицій 

технологічних факультетів педагогічних таких ВНЗ, як Бердянського державного 

педагогічного університету, Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, Полтавського національного 
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педагогічного університету імені В.К. Короленка, значущих для реалізації 

поставлених завдань. Проте ці різнорідні традиції виконували єдину функцію – 

сприяння процесу активізації оволодіння студентами складниками професійного 

іміджу. Виховна педагогічних університетів учасників експерименту якого була 

представлена «Концепцією виховної роботи у державному вищому навчальному 

закладі», що  базується на основних положеннях Конституції України, Концепції 

виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затвердженій Міністерством 

освіти і науки 1996 року, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст., 

Законах України «Про освіту» (2008 р.), «Про вищу освіту» (2014р.), Концепції 

національно-патріотичного виховання молоді (2009 р.) та інших державних 

документах. Основним завданням для ВНЗ разом із підготовкою 

висококваліфікованих фахівців визначено формування національної інтелігенції, 

сприяння збагаченню й оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її 

духовної еліти [419].  

Концепцією визначено такі основні завдання виховання в університеті: 

- підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального 

генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу 

ефективність діяльності майбутніх фахівців;  

- виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими носіями 

високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, 

естетичної, фізичної та валеологічної культури;  

- створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення та загальної 

культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науково-дослідної, 

культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, 

спортивної, правоохоронної);  

- формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, 

залучення студентської молоді до участі в процесах державотворення, розвитку 

суспільних відносин;  

- усвідомлення взаємозв’язку індивідуальної свободи з правами людини та її 

громадянським обов’язком; 
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- культивування кращих рис національної ментальності: працелюбності, 

прагнення до свободи, гармонії з довкіллям, поваги до жінки, любові до рідної землі, 

підвищення престижу української мови в академічному середовищі та розвиток 

україномовного освітнього простору, збагачення естетичного досвіду, участь у 

відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону, 

розширення творчих зв’язків з установами культури, розвиток художніх здібностей;  

- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, 

суспільних і власних інтересів;  

- пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і 

запобігання правопорушенням;  

- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів; 

- формування поваги до свого ВНЗ, дотримання і розвиток демократичних та 

академічних традицій університету [119].  

Позааудиторна виховна робота відбувалася в межах реалізації програми 

«Вчитель технологій: духовна і високоморальна особистість» (додаток Ц), 

побудованої на націокультурному й гуманістичному принципах інноваційної 

діяльності педагогічного колективу ВНЗ і спрямованої на якісне забезпечення актів 

творення і реалізації кожним студентом проектів самоформування образів «Я» – 

особистості й професіонала та образів зовнішніх характеристик учителя технологій.  

Мета програми – виховати майбутнього вчителя технологій як 

самосформовану духовно-моральну, конкурентоспроможну особистість. 

Концептуальна ідея програми «Вчитель технологій: духовна і високоморальна 

особистість» – це констатація того, що імідж вчителя технологій є особливою 

цілісністю його образів – внутрішнього образу «Я» – особистості й професіонала в 

галузі організації технологічної освіти та трудового виховання у професійній 

самосвідомості й образу зовнішніх характеристик у груповій і масовій свідомості 

учнів, їхніх батьків, керівників навчального закладу та представників громадськості. 

Цілісною сукупністю взаємопов’язаних структурних компонентів його образу      

«Я» – особистості й професіонала є такі: мотивація до професійної діяльності; 
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духовно-моральна досконалість; рівень сформованості рефлексивних умінь;        

«Я – концепція» самоформування й удосконалення іміджу; цілісна сукупність 

професійних компетентностей функціонального плану. 

До складників системи «образу зовнішніх характеристик учителя технологій» 

належать: культура технічної ерудиції, технологічної творчості й використання її 

продуктів у педагогічних цілях на заняттях та у позанавчальній роботі; 

організаторські здібності; активність громадянської позиції та патріотизм; 

комунікативна культура; габітарна культура; артистична культура. 

Професійне виховання було спрямоване на становлення майбутнього педагога 

як фахівця і мало на меті формування любові до майбутньої професії, потреби в 

набутті знань i вмінь професійно здійснювати діяльність, реалізовувати через неї 

свої нахили та здібності, виконувати свої обов’язки професійно, відповідально, 

якісно, що посприяло усвідомленню цінності педагогічної праці та її провідної ролі в 

утвердженні індивіда в суспільстві та розвитку суспільних відносин [247]. 

Принципово важливим було поєднання теорії i практики, найбільша ефективність у 

передаванні студентам необхідного обсягу знань i вмінь, навчанні їх систематичній 

праці над собою, умінню користуватися набутими знаннями в ринковій економіці. 

Це досягалося завдяки участі студентів у таких виховних заходах, як «Учитель для 

праці чи праця для вчителя?», «Взаємозв’язок професійної придатності зі 

схильностями та здібностями», квест на тему: «Професійний глосарій учителя 

технологій», відвідування «Музею становлення трудового навчання в Україні» на 

технологічному факультеті, вечори-зустрічі з відомими вчителями технології до 

«Дня науки». Результатом професійного виховання стала любов i повага до обраної 

професії, глибокі та різнобічні фахові знання й уміння, творчий підхід індивіда до 

розв’язання наявних проблем, готовність приймати нестандартні рішення, особиста 

відповідальність за справу, відкритість для нових досягнень науки, техніки i 

практики. 

Громадська робота охоплює національно-патріотичне виховання, громадську 

роботу, естетичне виховання, екологічне виховання й утвердження здорового 

способу життя. Національно-патріотичне виховання також було складовою 
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частиною виховного процесу на факультеті. Одним з основних напрямів виховної 

роботи є формування національної свідомості, патріотизму, толерантності 

студентської молоді. Іміджева політика технологічного факультету зорієнтувала 

виховну роботу на проведення кураторських годин: літературний вечір «Я люблю 

Україну», «Україна – єдина країна», «Мова моя калинова», «Говоримо правильно», 

«Славетні українці», «Я – громадянин України», «З історії козацтва: жарти та 

козацькі розваги»,  «Не розчаровуйтесь в Україні – вона свята», «Міжнародний день 

рідної мови», де були продекламовані власні вірші студентів, викладачів, учнів 

загальноосвітніх шкіл, присвячені Батьківщині, рідному краю, професії вчителя 

технологій, вірші, присвячені найкращім викладачам та улюбленим навчальним 

предметам, а в академічних групах читався цикл лекцій присвячених формуванню 

свідомого ставлення до української мови, історії України, державної символіки, 

національних традицій, зокрема: «Нова політична еліта України», «Професіоналізм, 

моральність і патріотизм», «Я – захисник України»,  «Я і Україна», «Україна в 

Європі», «Україна і світ» тощо. 

Дуже важливою особливістю експерименту є занурення його учасників у 

громадську роботу: адже громадська культура – це суттєвий складник образу 

зовнішніх характеристик учителя технологій. Студенти технологічних факультетів 

ставали активними учасниками міських громадських заходів, «Сучасна модель 

студентського самоврядування», «Кодекс честі студента», «Мої права, обов’язки та 

відповідальність (правовий ринг)», «Україна і молодь», «Створення студентського 

парламенту», «Україна і молодіжний рух», «Нова політична еліта України», 

«Професіоналізм, моральність і патріотизм», «Я і Україна», «Україна в Європі», 

«Україна і світ», «Світова спадщина у молодих руках», «Громадянське 

самовизначення. Ідоли й ідеали». «Калейдоскоп студентських ідей».  

Крім того, традиційною для технологічних факультетів була підготовка 

студентами першого курсу святкових концертів до дебюту першокурсника, Дня 

студента та Дня працівників освіти. Під час експерименту ці заходи були 

безпосередньо пов’язані із завданнями просвітницького характеру, значущими для 

реалізації іміджевої політики всього університету. Із її основними положеннями 
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першокурсників ознайомили студенти старших курсів. Вони ж готували до вказаних 

свят виставки своїх творчих робіт. Зокрема, це були вироби легкої промисловості та 

дизайну, продукти різьблення по дереву, творчі художні роботи з металообробки, 

художні картини, продукти використання технологій мозаїки по дереву, інтарсії, 

інкрустації та токарної обробки деревини тощо. Не тільки студенти старших курсів, 

а і викладачі факультетів отримали настанову: охарактеризувати ступінь іміджевої 

готовності до виконання своїх професійних функцій після закінчення ВНЗ.  

Естетичне виховання передбачало розвиток естетичних почуттів, смаків, 

поглядів, формування естетичного ставлення до дійсності, творчої активності 

студентів. Воно здійснювалося через лекційні курси, що містять естетичні знання, а 

також у процесі роботи гуртків і студій, участі студентів у художній самодіяльності, 

відвідування музеїв, театрів, виставок, проведення зустрічей у літературно-

музичних, театральних вітальнях, зустрічей з діячами літератури та мистецтва, 

організація чемпіонатів КВК, різноманітних інтелектуальних ігор, організацію 

щорічного фестивалю творчості студентів «Студентська весна», дебюту 

першокурсників «Ми шукаємо таланти!», циклу бесід і музично-літературних 

вечорів «Прекрасне і потворне в природі і житті людини», «Музична культура 

рідного краю», конкурсу краси, грації й артистичної майстерності «Мій талант і моя 

майстерність», «Професіоналізм і досконалість», показу авторської колекції 

«Український народне вбрання», «Вбрання вчителя технологій», флеш-мобу «День 

вишиванки» тощо. 

Екологічне виховання мало на меті формування екологічної культури індивіда, 

що визначає особливості взаємозв’язків людини та довкілля й орієнтує студента на 

природоохоронну поведінку та відновлення природних ресурсів як середовища 

існування всіх форм життя [2]. Здійснювалося екологічне виховання через лекційні 

курси екологічної спрямованості та через виділення екологічного компонента в 

більшості навчальних дисциплін, а також через роботу студентського наукового 

товариства, екологічних гуртків, організацію екскурсій до краєзнавчих музеїв, на 

підприємства, туристичних походів, проведення тижня Землі, 

природозбережувальних акцій і заходів, а саме: «Збережемо довкілля!», «Екологічна 
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карта», «Погляд в майбутнє», «Майбутнє Землі – майбутнє Людства», до дня 

Благодійності – «День добрих вчинків». «Зроби домівку для птахів». 

Утвердження здорового способу життя як невід’ємного компонента 

загальної культури особистості, протидія чинникам, що негативно впливають на 

здоров’я членів колективу ВНЗ, вироблення вмінь самостійного використання 

методів і форм фізичної культури в трудовій діяльності та відпочинку було 

важливим елементом у виховній позааудиторній роботі [264]. Фізичне виховання 

реалізується на заняттях з фізичної культури, через діяльність колективів 

фізкультури на факультетах, спортивного клубу університету, роботу спеціальних 

медичних груп і груп лікувальної фізкультури, роботу спортивних секцій, клубів, 

проведення спортивних змагань, спартакіад, турнірів, зустрічей, туристичних 

походів, молодіжних акцій проти куріння, алкоголізму, наркоманії, а саме: «У 

здоровому тілі – здоровий дух!», «Молодь проти наркотиків», «Людина – творець 

власної долі»,  «Бути здоровим – престижно», «СНІД і наркоманія: як цього 

уникнути», «Гра власним життям», «Уплив алкоголю на молодий організм», «Моє 

життєве кредо», «Бережи здоров’я з молодих років», «Розумне харчування – 

здоровий організм» тощо. 

Духовне та моральне виховання студентів відбувалося завдяки 

безпосередньому, запланованому впливу на етично-почуттєвий розвиток 

студентства завдяки організації розумової праці, у якій формують її духовну, 

емоційну сферу життєдіяльності, світогляд і поведінкові моделі, які визначають 

згідно з суспільними вимогами та моральними критеріями [319, с. 44]. Задля 

розв’язань питань духовно-морального виховання зі студентами 

експериментальної групи були проведені: 

– бесіди на теми «Становлення духовності особистості в процесі 

соціалізації», «Мотиваційна готовність студентів до формування інтелектуально 

духовних знань», «Криза ідентичності в інтелектуально-духовному становленні 

особистості юнацькому віці», «Духовні цінності особистості в соціально-

економічному контексті»; 

– інтелектуальні ігри «Хто Я?», «Що Я?», «Найрозумніший»; 
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– соціально-психологічний тренінги «Особливості розпитку мнемічної 

діяльності студентів у процесі навчання»; «Взаємозв’язок професійної придатності 

зі схильностями та здібностями», «Світоглядні орієнтації молоді», «Розвиток 

розумових операцій», «Емоційний інтелект»; 

– науково-практичні заняття «Ступені інтелектуально-духовного 

саморозвитку особистості», «Чинники, які сприяють інтелектуально-духовному 

розвитку особистості»; 

– дискусії «Прийоми інтелектуальної переробки навчального матеріалу», 

«Роль релігійних традицій у соціалізації особистості та її інтелектуальному 

розвиткові», «Особливості зв’язку духовних і креативних характеристик 

студентів» тощо. 

Проведення цих виховних заходів посприяло засвоєнню студентами 

моральної культури суспільства, норм поведінки, сприйняття їх як правил, що 

регулюють власну життєдіяльність. Унаслідок морального виховання досягалася 

єдність етичних знань, моральних почуттів, переконань i потреб у 

високоморальних вчинках.  

Отже, головним завданням діяльності університету була не лише підготовка 

фахівців з теоретичним і кваліфікаційним рівнем, що відповідає світовим 

стандартам, а й фахівців, які в професійній діяльності і повсякденному житті 

керуються глибоко усвідомленою приналежністю до свого народу та держави, 

свідомо дотримуються державних законів і моральних норм [132]. 

Поєднання державних і суспільних інтересів, інтересів особистості й завдань, 

проголошених університетом, визначає сутність виховного процесу в університеті, 

що зводиться до формування у студентів упродовж навчання таких якостей: високий 

професійний інтелект і культура; широкий кругозір і культурно-інтелектуальна 

ерудиція; національна самосвідомість і патріотизм; патріотичне ставлення до своєї 

держави та її інтересів; демократизм і громадська активність; гуманістичний 

світогляд; інтелігентність і висока моральна стійкість; гармонія естетичного й 

етичного виховання; дисциплінованість і самоорганізованість; працелюбність і 

повага до людей; ініціативність; самовимогливість; розвинута потреба у 
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самовдосконаленні, зміцненні фізичних сил і здоров’я; ощадне, економне ставлення 

до державного майна та до природи. 

Значні можливості у формуванні висококваліфікованих фахівців мали 

спеціальні й фахові навчальні дисципліни та їх викладачі. Специфіка їхнього впливу 

на виховання студентів ґрунтувалася на їхньому тісному зв’язку з реальним життям, 

що забезпечувало формування відповідних рис і якостей студентів у повсякденному 

житті, виробляло необхідні для професійної діяльності навички й уміння. Головними 

завданнями виховання під час вивчення спеціальних дисциплін було формування 

високої професійної культури, вимогливості до себе, дисциплінованості, 

організованості, ініціативності в щоденній діяльності, готовності до кропіткої праці, 

конкурентоспроможності. 

Поряд з основним навчально-виховним процесом, що здійснювався в 

університеті в процесі навчання й наукової роботи, де основне навантаження брали 

на себе викладачі та куратори академічних груп, виховання студентів відбувалося за 

посередництвом бібліотеки, студентських клубів, гуртків за інтересами, через 

діяльність органів студентського самоврядування, залучення їх до участі в роботі 

громадських організацій, мистецької творчості, спорті  [134]. 

Задля активізації іміджевого процесу на факультетах експериментальної 

групи активізувалася робота наукових гуртків, до якої в межах експерименту 

студентів залучали всі викладачі університету. Результатом роботи наукових гуртків 

були не тільки наукові публікації майбутніх учителів технологій, але й виготовлення 

ними оригінальних творчих виробів. Це увиразнилося під час традиційного 

проведення на факультетах виставок творчих робіт і майстер-класів, які дуже 

корисні для формування іміджу майбутнього вчителя технологій, особистісно-

професійного становлення та поглиблення спеціальних практично орієнтованих 

знань, умінь і навичок.  

Особливістю цієї ділянки виховної роботи був також плановий і змістовний 

характер організації й проведення відповідних заходів. Саме через них реалізувалися 

природні та набуті тенденції творчих можливостей студентів, створювалися належні 

умови для їхнього всебічного розвитку. 
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Кожен із напрямків виховної роботи: національне, духовне та моральне, 

правове, естетичне, трудове, професійне, виховання культури поведінки та 

спілкування, виховання культури навчальної та науково-дослідної діяльності, 

екологічне, фізичне – було спрямоване на досягнення певної мети, а розв’язання 

конкретних завдань передбачало використання відповідних форм і методів роботи. 

Незмінна єдність, взаємодоповнюваність усіх видів виховання було важливою 

умовою результативності виховної роботи загалом. Формування світоглядної 

культури передбачало збагачення i розвиток світогляду студентів як системи знань i 

переконань про довкілля, своє місце та роль у ньому, кристалізацію життєвих 

принципів особистісного буття, виховання толерантності, поваги до людей, які 

мають інші світоглядні цінності [422]. 

Неабияке значення мало залучення студентської молоді до активного 

суспільного життя, виконання громадських доручень, особиста ініціатива й участь у 

підготовці та проведенні культурно-масових i суспільно-політичних заходів. 

Проведення цих виховних заходів посприяло засвоєнню студентами моральної 

культури суспільства, норм поведінки, сприйняття їх як правил, що регулюють 

власну життєдіяльність. Внаслідок морального виховання досягалася єдність 

етичних знань, моральних почуттів, переконань i потреб у високоморальних 

вчинках. Важливим показником рівня моральності особистості була ступінь зрілості 

її основних моральних рис: честь, совість, гідність, доброта, відповідальність, сором, 

принциповість [422]. 

Значний потенціал морального впливу на студентів мала первинна 

профспілкова організація студентів та аспірантів і органи студентського 

самоврядування, яке діяло на основі «Положення про студентське самоврядування 

університету» і було невід’ємною частиною його громадського самоврядування. 

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання 

навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також можливість брати 

участь в управлінні університетом. 

Основними завданнями органів студентського самоврядування є такі: участь в 

управлінні вищим навчальним закладом згідно з чинним Законом України «Про 



 

 330 

вищу освіту» і статутом Університету; участь в обговоренні та вирішенні питань 

удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 

стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; участь у 

заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; участь у розв’язанні завдань 

забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та 

організації харчування студентів; внесення пропозицій щодо змісту навчальних 

планів і програм; прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність 

студентського самоврядування; забезпечення та захист прав й інтересів студентів; 

забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій 

і творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для 

проживання й відпочинку студентів; сприяння створенню та діяльності 

різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами; організація 

співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними 

організаціями; сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень; 

проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих 

та інших заходів; сприяння працевлаштуванню осіб, які навчаються в Університеті; 

участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 

Студентське самоврядування сприяло гармонійному розвиткові особистості 

студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника. 

Організаційна активність осередків студентського самоврядування спрямовувалася 

на поліпшення навчально-виховного процесу, покращення його якісних показників, 

забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання в студентської 

молоді соціальної активності [47]. 

Найяскравіший приклад виховної роботи, що посприяла формуванню 

професійного іміджу майбутнього вчителя технології, – це організація педагогічних 

загонів як середовищ, у яких, як і на педагогічній практиці, існують умови для 

формування великої кількості загально-педагогічних умінь. 

Передусім йдеться про педагогічний загін «Слов’яни» у складі студентів 

технологічного, фізико-математичного факультетів і факультету підготовки вчителів 

початкових класів Донбаського державного педагогічного університету (керівники – 
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Чумак Л. В., Євтухова Т. А.). Він взяв участь у ІІ Міжнародному конкурсі-семінарі 

педагогічних загонів «Артек – 2013» і посів І місце. До його складу ввійшли ті 

студенти, рівень сформованості професійно-педагогічного іміджу яких був 

найвищим: Водорез Максим, Білик Роман, Сотник Альона, Келій Марія, Желудько 

Сергій, Клюско Юлія, Оніщенко Андрій. 

Отже, у процесі організації життєдіяльності студентів експериментальної групи 

у культурно-освітньо-виховному просторі університету склалася система цілей, які 

орієнтували професорсько-викладацький склад та органи студентського 

самоврядування на розвиток виховання студента передусім як громадянина, 

висококваліфікованого фахівця, високоморальної, інтелігентної, творчої, 

конкурентоспроможної та культурної особистості. Впровадження в освітній процес 

програми експериментальної роботи з удосконалення процесу формування 

професійного іміджу в майбутніх учителів технології сприяла сформованості в 

студентів – майбутніх учителів технології – позитивного, мотиваційно-ціннісного 

ставлення до майбутньої професії завдяки створенню оптимальних умов для 

самоосвіти студентів з іміджелогії для поглибленого вивчення механізмів 

самопрезентації. Активне залучення студентів до соціокультурної, виховної, 

науково-дослідної роботи з проблеми формування професійного іміджу, а також 

оптимальне поєднання індивідуальних і колективних та інтерактивних форм роботи, 

організаційних форм виховання, навчання й продуктивної праці забезпечувало 

ефективний цілеспрямований розвиток усіх компонентів професійного іміджу 

вчителя технології. 

Ще одна провідна особливість формувального експерименту – відкриття 

нових факультетських талантів, тобто імен тих студентів, хто за результатами 

активного опанування цінностями професійного іміджу досяг таких високих щаблів 

професійно-культурного розвитку, які дають змогу брати участь у Всеукраїнських 

студентських олімпіадах і конкурсах. 

Майбутні педагоги технологічних факультетів експериментальної групи 

беруть активну участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з технологічної 

освіти, яка періодично проходила в Уманському державному педагогічному 
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університету імені Павла Тичини, м.Умань та Полтавському національному 

педагогічному університету імені В.К. Короленка, м. Полтаві, де вони одержували 

заслужені відзнаки та нагороди.  

Так, студентка Габріелла Галамбош (студентка четвертого курсу факультету 

технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.К. Короленка) одержала диплом переможця І ступеня, диплом переможця ІІ 

ступеня одержала М.Бєлікова (студентка п’ятого курсу технологічного факультету 

Донбаського державного педагогічного університету), а грамоти в номінації «За 

оригінальність композиції творчого проекту» були вручені студентам третього курсу 

М. Кєлій та Р. Білик Донбаського державного педагогічного університету. 

У рамках реалізації завдань експерименту в кінці 2013 року було об’явлено 

змагання між суб’єктами самоформування професійного іміджу на право прийняти 

участь у Всеукраїнському конкурсі студентської молоді з у м. Умань зі спеціальності 

«Технологічна освіта». За результатами сформованості образу «Я» – особистості й 

професіонала було визначено Габріеллу Галамбош (студентка четвертого курсу 

факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.К. Короленка) одержала диплом переможця І ступеня, Келій 

Марія була нагороджена конкурсною комісією дипломом переможця ІІІ ступеня. 

Яворська Тетяна перемогла у конкурсі з декоративно - прикладної творчості в 

номінації «Обробка матеріалів».  

Переможців різних конкурсів і олімпіад в межах експерименту призначали 

куратори груп студентів перших курсів, виконуючи основні функції носіїв певних 

іміджевих характеристик, прикладів вдалого оволодіння ними. Вони виступали в 

ролі організаторів професійної співтворчості з майбутніми переможцями над собою, 

відточували свою комунікативну, мовленнєву та педагогічну майстерність. Їх 

запрошували викладачі на свої заняття. Йдеться про викладачів предметів «Вступ до 

спеціальності», «Технологічний практикум», «Художні промисли та ремесла 

України», «Теорія і практика декоративно-ужиткового мистецтва», «Декорування 

швейних виробів», «Кольорознавство» тощо. 
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Отже, впровадження в освітній процес експериментальної програми з 

формування професійного іміджу у майбутніх учителів технології сприяла 

сформованості у студентів – майбутніх учителів технології позитивного, 

мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої професії завдяки створення 

оптимальних умов для самоосвіти студентів з іміджелогії задля поглибленого 

вивчення механізмів самопрезентації. Активне залучення студентів до 

соціокультурної, виховної, науково-дослідної роботи з проблеми формування 

професійного іміджу, а також оптимальне поєднання індивідуальних і колективних 

та інтерактивних форм роботи, організаційних форм виховання, навчання і 

продуктивної праці забезпечувало ефективний цілеспрямований розвиток усіх 

компонентів професійного іміджу вчителя технології. 
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 

 

Здійснений aнaлiз eкcпepимeнтaльного дocлiджeння щодо сформованості 

професійного іміджу майбутніх вчителів  дoзвoлив дійти таких висновків. 

1. Під час констатувального експерименту було визначено рівень обізнаності 

викладачів із сутністю й структурою професійного іміджу майбутніх учителів 

технологій; методологічними й теоретичними засадами цілісної педагогічної 

технології формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій; а також 

усвідомлення ними принципів, закономірностей цього процесу; було з’ясовано 

змістові й технологічні можливості різних форм виховного впливу на студента: 

виховного потенціалу навчального процесу, педагогічної та виробничої практики, 

позааудиторної виховної роботи, самовиховання студента, можливості використання 

діагностичних методик, для визначення рівня сформованості основних складників 

професійного іміджу майбутнього вчителя технології з подальшим визначенням 

вихідного рівня їх сформованості. 

За підсумками перебігу констатувального експерименту та на підставі 

визначених критеріїв і показників дійшли висновку, що студентів з високим рівнем 

сформованості професійного іміджу майбутнього вчителя технологій виявилося  

лише 16,5% – у контрольній групі і 6,6% – в експериментальній. А з низьким рівнем 

сформованості професійного іміджу майбутнього вчителя технологій виявилося 

63,9% – у контрольній групі і 80,2% – в експериментальній. Це свідчить про 

загальний середній рівень сформованості професійного іміджу за всіма його 

показниками. 

2. На формувальному етапі була спроектована програма експерименту, дібрані 

відповідно до поставлених завдань способи й засоби її реалізації, а також окреслені 

напрями: створення експериментальної методики формування професійного іміджу 

майбутніх учителів технології; підвищення рівня професійної компетентності 

викладачів вищого педагогічного навчального закладу у формуванні основних 

характеристик професійного іміджу майбутнього вчителя технології; упровадження 

процесуальної моделі формування іміджу майбутнього вчителя технології; 
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створення методики організації самопізнання, саморозвитку, коригування поведінки 

студентів, закріплення нового досвіду з метою формування професійного іміджу 

майбутнього вчителя технології; корекція укладеної програми з формування іміджу з 

метою підвищення ефективності її впливу. Спроектована програма експерименту 

передбачала: реалізацію виховного потенціалу професійно орієнтованих, 

гуманітарних та культурологічних дисциплін, упровадження в освітньо-виховний 

процес університету виховної програми «Вчитель технологій: духовна і 

високоморальна особистість» та спецкурсу «Імідж сучасного вчителя технологій»; 

реалізацію інноваційного досвіду у виробничій та педагогічній практиках; 

соціокультурну позааудиторну виховну роботу; самовиховання студентів – 

майбутніх педагогів. 

3. Оцінюючи результати впровадження створеної структурно-функціональної 

моделі та педагогічної технології у навчально-виховний процес педагогічного ВНЗ 

на контрольному етапі, зазначимо, що впровадження технології забезпечення 

формування у студентів цілісності особистісно-професійного іміджу, як свідчать 

отримані результати, виявилося виправданим: 

а) у якісному вимірі констатуємо повноту оволодіння майбутніми учителями 

технологій складниками одразу двох образів – образу «Я» – особистості й 

професіонала та образу зовнішніх характеристик; 

б) на педагогічній практиці студенти демонстрували любов до дітей, здатність 

до інноваційної діяльності й навчальної та технологічної творчості; 

в) керівники практики фіксували вияв практикантами духовно-моральних 

якостей, готовності до виховання патріотизму, усвідомленість потреби в реалізації 

«Я-концепції» самоформування й удосконалення іміджу. 

Як на педагогічній практиці, так і під час теоретичних і практичних занять 

значна кількість студентів демонстрували здатність розв’язувати ті професійні 

системні завдання, які вимагають від майбутніх фахівців достатнього рівня 

сформованості цілісної сукупності професійних компетентностей. 
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ВИСНОВКИ 

 

У монографії здійснено розв’язання соціально й особистісно значущої 

проблеми формування іміджу майбутніх учителів технологій шляхом наукового 

обґрунтування й експериментальної перевірки відповідних теоретичних і 

організаційно-методичних основ. Результати пошуку підтвердили провідні 

положення наукового задуму й дали можливість сформувати висновки адекватно 

поставленим завданням. 

1. У результаті дослідницького пошуку проведено характеристику стану 

дослідженості обраної проблеми, яка показала існування родового складника її 

понятійного поля. Йдеться  про філософський вимір родових категорій пошуку – 

«імідж» і «імідж учителя», у якому вони є феноменами реальної дійсності, 

виконують функцію інструментів соціального пізнання та можуть розглядатися в 

ролі моделей, форм суспільного управління та образів. 

З’ясовано, що для побудови власного концептуального бачення структури 

іміджу вчителя технологій найсуттєвішими є  положення вчених про те, що імідж 

є явищем індивідуальної, групової та масової свідомості. Результати останніх 

досліджень засвідчують, що імідж учителя – це сукупний образ, у якому 

синтезуються особистісні та професійні якості із зовнішніми характеристиками, 

компонентами якого є індивідуально-типологічні, суб’єктивно-діяльнісні та 

соціально-психологічні характеристики особистості. 

На основі обраного методологічного підґрунтя власного наукового пошуку 

зроблено робоче визначення цього феномену: імідж учителя є його цілісним 

образом, у якому віддзеркалені два взаємопов’язані складники: внутрішній образ 

(образ «Я» – особистості й професіонала) та зовнішній образ (взірець, еталон, 

ідеал вчителя). 

2. На основі аналізу феномену іміджу фахівця  визначено сутність та 

структуру іміджу вчителя технології. 

Імідж учителя технологій – це цілісний образ педагога, який характеризує 

його як духовну, високоморальну, творчу особистість, що має широку технічну 
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ерудицію, знання про різноманітні сучасні технології, вміє їх використовувати 

сам і вчить цього учнів на уроках трудового навчання та технологій і в 

позанавчальній роботі, у той же час, презентуючи себе справжнім фахівцем тієї чи 

іншої сфери виробництва, виступає для оточуючих прикладом технологічної 

творчості. 

Професійний імідж учителя технологій є особливою цілісністю його  

образів – внутрішнього образу «Я» – особистості й професіонала в галузі 

організації технологічної освіти і трудового виховання у професійній 

самосвідомості та образу зовнішніх характеристик у груповій й масовій 

свідомості учнів, їхніх батьків, керівників навчального закладу та представників 

громадськості. Цілісною сукупністю взаємопов’язаних структурних компонентів 

його образу «Я» – особистості й професіонала є такі: мотивація до професійної 

діяльності; духовно-моральна досконалість; рівень сформованості рефлексивних 

умінь; «Я – концепція» самоформування й удосконалення іміджу; цілісна 

сукупність професійних компетентностей функціонального плану. 

До складників системи «образу зовнішніх характеристик учителя 

технологій» належать: культура технічної ерудиції, технологічної творчості й 

використання її продуктів у педагогічних цілях на заняттях та у позанавчальній 

роботі; організаторські здібності; активність громадянської позиції та патріотизм; 

комунікативна культура; габітарна культура; артистична культура. 

3. За результатами аналізу зарубіжного та вітчизняного науково-

практичного досвіду формування іміджу в майбутніх педагогів і вчителів 

визначено закономірності й принципи функціонування цього процесу на 

технологічних факультетах вищих педагогічних навчальних закладів 

Формування іміджу в майбутніх педагогів буде ефективним, якщо виховна 

діяльність вищих педагогічних навчальних закладів відбуватиметься в цілісному 

гармонійному процесі, що забезпечує зв'язок виховання з навчанням; орієнтує 

виховання на розвиток особистості, її сутнісний початок і культурне призначення; 

стимулюється активність особистості шляхом залучення її до різноманітних форм 
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діяльності; відбувається взаємозв’язок мети, змісту, методів, форм та засобів 

виховання. 

Відповідно до логіки дослідження, враховуючи загальні закономірності 

виховного процесу та закономірності функціонування освітньо-виховної системи 

ВНЗ специфічними закономірностями процесу формування іміджу майбутнього 

вчителя технології, ми вважаємо такі: цілеспрямованість на засадах 

націокультурної, ринкової та особистісно-розвивальної парадигми розвитку вищої 

педагогічної освіти в Україні; змістовність відповідно до потреб особистості 

майбутнього вчителя технологій у професійному становленні й розвитку та 

потреб суспільства в носіях іміджу педагога-майстра; ступінь оволодіння змістом 

технологічної освіти та сформованість професійних компетентностей у 

майбутнього вчителя технологій; етапність технології формування іміджу в 

студентів технологічного факультету ВНЗ; взаємопов’язаність та 

взаємозумовленість цільового, змістового, технологічного та результативного 

компонентів цілісного процесу формування іміджу; цілісність і синергетичність 

процесу формування іміджу майбутнього вчителя технологій; самостійність у 

створенні іміджу його носієм відповідно до базових методологічних підходів та 

зовнішніх характеристик. 

Визначено та схарактеризовано сукупність таких принципів формування у 

майбутніх учителів технологій іміджу, адекватну досягненню ними у перспективі 

рівня базової педагогічної культури: пріоритетності в системі ціннісних 

орієнтацій майбутніх педагогів на професійний імідж духовних і моральних 

якостей; узгодженості індивідуальних завдань професійно-педагогічного 

становлення й розвитку кожного студента із завданнями формування позитивного 

іміджу; забезпеченості трансформації у професійній свідомості студента 

сутнісних характеристик іміджу вчителя технологій з інформаційного рівня на 

рівень особистісних цінностей, побудованості технології і методики формування 

у студентів іміджу на підґрунті його складників – образів «Я» – особистості й 

професіонала та зовнішніх характеристик; першочерговості формування у 

студентів комунікативної культури як підґрунтя для створення у них іміджу; 
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необхідності й достатності умов для свободи вибору студентом траєкторії та 

засобів руху в напрямі підвищення рівня власного іміджу як майбутнього вчителя 

технологій. 

4. Розроблено структурно-функціональну модель  формування іміджу 

майбутнього вчителя технологій у системі виховної роботи педагогічного 

університету, складниками якої є: мета та цільові орієнтири відповідного процесу 

(структурні компоненти цілісного – внутрішнього й зовнішнього – образу вчителя 

технологій як особистості та професіонала); методологічний (методологічні 

підходи), теоретичний (принципи й зміст діяльності викладачів і студентів у 

напрямі досягнення цільових орієнтирів) і технологічний (етапи формування 

іміджу та структурні компоненти технології формування іміджу майбутнього 

вчителя технологій) блоки; результат. Структурно-функціональна модель 

формування в майбутніх учителів технологій іміджу виконує функцію такого 

ідеального об’єкта, який забезпечує розвиток освітньо-культурного середовища 

ВНЗ, сприяє розробці й реалізації його іміджевої політики, яка забезпечує 

високий рівень підготовки сучасного вчителя для школи майбутнього. 

5. Спроектовано технологію формування в студентів технологічних 

факультетів педагогічних ВНЗ іміджу, яка представлена як спільна діяльність 

викладачів і студентів технологічного факультету ВНЗ, цільовими орієнтирами 

якої є всі складники цього феномену, а логіка здійснення якої передбачає 

етапність та взаємозв’язок активностей усіх суб’єктів освітнього процесу на 

шляху до мети, цілісність методів, форм і засобів прямування до неї, їх 

особистісно зорієнтовану спрямованість, здійснення діагностики поточних і 

кінцевих результатів в умовах забезпечення зворотного зв’язку. 

Провідною умовою ефективності використання цієї технології є дотримання 

цілісності та послідовності таких її етапів: інформаційно-мотиваційного, 

автогностичного, стратегічно-проектувального, організаційно-діяльнісного, 

випробувального, рефлексивного, стимулювального та оцінно-результативного. 

Специфіка технології полягає у використанні методу проекту на 

стратегічно-проектувальному етапі, віддзеркаленні у ній тенденції до взаємодії 
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викладачів і майбутніх учителів технологій на основі ідей педагогіки 

співробітництва, орієнтації останніх на самопізнання (автогностичний етап), 

рефлексію самоформування складників іміджу (рефлексивний, організаційно-

діяльнісний і випробувальний етапи). 

Вона передбачала базування як на традиційних, так і на інноваційних 

методах і засобах формування у студентів іміджу: активізації професійної 

комунікації творчими засобами, залучення майбутніх педагогів до 

самопроектування програм іміджу, метод зіставлення результатів педагогічного 

аналізу та самоаналізу дій студента при розв’язанні певного іміджевого завдання . 

Побудовані на основі модульного підходу спецкурси, спецсемінари, факультативи 

організовувалися як творчі педагогічні майстерні. 
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Додаток А 

Таблиця для фіксації результатів спостереження для визначення рівня 
культури зовнішнього вигляду 

№ 
з/п 

Показники Ступінь вияву Бали 

1 Відповідність костюма 
вимогам ділового стилю 
одягу та відповідність одягу 
ситуації. 

1) Повністю відповідає 
2) Відповідає частково 
3) Не відповідає 

3 
2 
1 

2 Відповідність костюма 
індивідуальним особливостям 
учителя, елегантність. 

1) Повністю відповідає 
2) Відповідає частково 
3) Не відповідає 

3 
2 
1 

3 Охайність зовнішнього 
вигляду вчителя. 

1) Охайний 
2) Наявні певні недоліки 
3) Не охайний 

3 
2 
1 

4 Зручність і гігієнічність одягу 
з урахуванням специфіки 
провідної діяльності на уроці 
та виконання професійних 
операцій. 

1) Повністю відповідає 
2) Відповідає частково 
3) Не відповідає 

3 
2 
1 

5 Помірне використання 
косметики жінкою-вчителем. 

1) Помірне використання 
2) Відсутність косметики 
3) Надмірне 
використання 

3 
2 
1 

6 Охайний вигляд обличчя 
чоловіка-вчителя. 

1) Охайний 
2) Наявні певні недоліки 
3) Не охайний 

3 
2 
1 

7 Ретельно доглянута зачіска, її 
відповідність вимогам 
безпеки праці. 

1) Доглянута 
2) Наявні певні недоліки 
3) Недоглянута 

3 
2 
1 

8 Правильна постава вчителя. 
 

1) Правильна 
2) Неправильна 

2 
1 

9 Помірна виразність міміки 
вчителя. 

1) Виразна, доцільна 
2) Невиразна або 
надмірна 

2 
1 

10 Культура рухів учителя, 
доцільне та помірне 
використання жестикуляції. 

1) Доцільне, помірне 
2) Відсутність жестів або 
надмірна жестикуляція 

2 
1 

11 Наявність елементів 1) Усі елементи повністю 3 
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спецодягу вчителя 
технологій, їх доцільність, 
використання захисних 
елементів одягу.  

відповідають виду 
діяльності. 
2) Спецодяг наявний, але 
є зайві елементи чи 
якихось бракує. 
3) Наявні лише окремі 
елементи спецодягу, 
використання яких 
непідпорядковане виду 
діяльності. 
4) Спецодяг відсутній.       

 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
0 

За результатами спостереження висновують про рівень культури 

зовнішнього виду вчителя: 

1) високий – 24–30 балів; 

2) середній – 17–23 балів; 

3) низький – 10–16 балів. 
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Додаток Б 

Анкета «Габітарний імідж учителя технологій» 
Питання Можливі відповіді Бали 

1. Чи відповідає ваш одяг вимогам 
ділового стилю одягу 
(елегантність, гармонія кольорів, 
стриманість, почуття міри у 
використанні фурнітури, прикрас 
тощо)? 

а. Відповідає повністю. 
б. Відповідає частково. 
в. Важко відповісти. 
г. Не відповідає. 

3 
2 
1 
0 

2. Чи враховуєте ви свої 
індивідуальні характеристики під 
час вибору одягу (відповідність 
віку, особливостям фігури, посаді 
тощо)? 

а. Враховую обов’язково. 
б. Переважно враховую. 
в. Іноді враховую, але 

здебільшого орієнтуюся 
на моду.  

г. Не звертаю на це уваги. 

3 
2 
1 
 
0 

3. Чи слідкуєте ви за охайністю 
вашого зовнішнього вигляду 
(чистота одягу та взуття незалежно 
від погоди та місцевості 
проживання). 

а. Так. Це дуже важливо 
для мене. 

б. Слідкую, коли є така 
можливість. 

в. Приводжу одяг до ладу, 
коли бруд стає дуже 
помітним.  

г. Не звертаю на це увагу. 

3 
 
2 
 
 
1 
 
0 

4. (Питання для дівчат) Чи 
користуєтеся ви декоративною 
косметикою? 

а. Так. Легкий макіяж – це 
елемент ділового образу. 

б. Дуже рідко. Не вбачаю 
потреби в щоденному 
макіяжі. 

в. Обов’язково. Без 
ретельного макіяжу не 
можу вийти на вулицю. 

3 
 
2 
 
 
1 

5. (Питання для хлопців) Наскільки 
для вас важливо мати охайний 
вигляд обличчя? 

а. Дуже важливо. 
б. Важливо, але не 

настільки, як для дівчат. 
в. Не замислююся над цим. 

3 
 
2 
1 

6. Наскільки ретельно ви слідкуєте за 
своєю зачіскою? 

а. Моя зачіска завжди 
виглядає доглянутою. 

б. Якщо є час, приводжу її 
до ладу. 

в. Іноді звертаю на неї 
увагу. 

3 
 
2 
 
1 
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7. Чи слідкуєте ви за своєю 
поставою?  

а. Так, у мене завжди пряма 
спина. 

б. Намагаюся, але не завжди 
про це пам’ятаю. 

в. Ні, не слідкую. 

3 
 
2 
 
1 

8. Наскільки активно ви 
використовуєте міміку й жести? 

а. Використовую, але не 
дуже активно. 

б. Дуже активно. 
в. Моя міміка та жести 

дуже стримані. 

3 
 
2 
1 

9. Чи використовуєте ви всі елементи 
спецодягу, коли виконуєте 
технологічні операції, що 
стосуються вашої професійної 
діяльності? 

а. Обов’язково. 
б. Частіше за все 

використовую. 
в. Іноді використовую. 
г. Дуже рідко. 

3 
2 
1 
0 

Під час обробки результатів набрані бали підсумовують, завдяки чому 

оцінюють габітарний імідж майбутнього вчителя технологій відповідно до такої 

шкали: 

1) позитивний габітарний імідж – 16–22 бали; 

2) задовільний габітарний імідж – 9–15 балів; 

3) незадовільний габітарний імідж – 2–8 балів. 
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Додаток В 

Методика вивчення «Я-концепції» (методика Кемпбелла SCC) 

 

ІНСТРУКЦІЯ: «Перед Вами 12 тверджень. Оцініть їх, використовуючи 5-бальну 

шкалу: 1 – абсолютно не згоден; 2 – не згоден; 3 – частково згоден, частково не 

згоден; 4 – згоден; 5 – абсолютно згоден». 

Текст опитувальника 

1. Мої думки часто суперечать одна одній. 

2. Сьогодні у мене може бути одна думка про себе, завтра – інша. 

3. Я витрачаю багато часу, розмірковуючи про те, якою людиною я є по-

справжньому. 

4. Іноді, я відчуваю, що не є дійсно тією людиною, якою призначений бути. 

5. Коли я намагаюся згадати, якою людиною я був у минулому, мені важко це 

зробити. 

6. Я рідко переживаю конфлікт між різними сторонами моєї особистості. 

7. Іноді я думаю, що знаю інших людей краще, ніж самого себе. 

8. Мої уявлення про себе, здається, змінюються досить часто. 

9. Якби мене попросили описати мою особистість, мій твір кожен раз би 

закінчувався по-різному. 

10. Навіть якщо б я хотів, не думаю, що зміг би кому-небудь розповісти, яким 

насправді я є. 

11. Взагалі у мене є чітке уявлення, хто я і який я. 

12. Мені часто буває важко скласти власну думку про різні речі, тому що я не 

знаю, чого я хочу насправді. 

ОБРОБКА 

Під час аналізу результатів підраховують кількість набраних балів залежно 

від відповіді студента: 

1 – абсолютно не згоден; 

2 – не згоден; 

3 – частково згоден, частково не згоден; 
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4 – згоден; 

5 – абсолютно згоден. 

Отримані бали підсумовують 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

20 балів – вкрай висока ясність «Я-концепції». 

21–32 бали – середня ясність «Я-концепції», ближче до високої. 

33–39 балів – середня ясність «Я-концепції». 

40–51 балів – середня ясність «Я-концепції», ближче до низької. 

52 бали – вкрай низька ясність «Я-концепції». 
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Додаток Д 

Методика дослідження самооцінки особистості С. Будассі 

Інструкція. Пропонуємо Вам список із 48 слів, що позначають властивості 

особистості, з яких треба обрати 20, які найбільш вдало схарактеризовують 

еталонну особистість (назвемо її «мій ідеал»), як Ви уявляєте. Можливо, що в 

цьому переліку можуть бути й негативні якості. 

Текст методики 
1. Акуратність  17. Легковір’я  33. Педантичність 
2. Безпечність  18. Повільність  34. Привітність 
3. Вдумливість  19. Мрійливість  35. Розбещеність 
4. Сприйнятливість  20. Помисливість  36. Розсудливість 
5. Запальність  21. Мстивість  37. Самокритичність 
6. Гордість  22. Надійність  38. Стриманість 
7. Грубість  23. Наполегливість 39. Справедливість 
8. Гуманність  24. Ніжність  40. Співчуття 
9. Доброта  25. Нерішучість  41. Сором’язливість 
10. Життєрадісність 26. Нестриманість  42. Практичність 
11. Дбайливість  27. Чарівність  43. Працьовитість 
12. Заздрісність  28. Вразливість  44. Боягузтво 
13.Зніяковілість 29. Обережність  45. Переконаність 
14. Злопам’ятність  30. Чуйність  46. Захопленість 
15. Щирість  31. Підозрілість  47. Черствість 
16. Примхливість  32. Принциповість  48. Егоїзм 

 
З двадцяти обраних властивостей особистості Вам треба побудувати 

еталонний ряд d1 у протоколі дослідження, де на перших позиціях 

розташовуються найбільш важливі, на Вашу думку, позитивні властивості 

особистості, а останніми – найменш бажані, негативні (20-й ранг – найбільш 

приваблива якість, 19-й – менш приваблива і под. аж до 1 рангу). Слідкуйте, щоб 

жодна оцінка-ранг не траплялася двічі. 
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Протокол дослідження 

Номер рангу 
еталона d1 

Властивості 
особистості 

Номер рангу 
суб’єкта 

Різниця 
рангів D 

Квадрат різниці 
рангів d2 

          
  Σ d2 = 

З обраних Вами раніше властивостей особистості побудуйте суб’єктивний 

ряд d2, у якому розташуйте їх за нисхідною вираження у Вас особисто (20-й ранг – 

якість, властива Вам найбільше, 19-й – якість, притаманна Вам дещо менше, ніж 

перша тощо). Результат занесіть до протоколу дослідження. 

Обробка результатів 

Мета обробки результатів – визначення зв’язку між ранговими оцінками 

якостей особистості, що є складниками уявлення «Я ідеальне» і «Я реальне». 

Ступінь зв’язку з'ясовують за допомогою коефіцієнта рангової кореляції. Щоб 

вирахувати коефіцієнт, треба спочатку знайти різницю рангів d1 – d2 за кожною 

якістю й занести отриманий результат в колонку d в протокол дослідження. Потім 

кожне отримане значення різниці рангів d звести в квадрат (d1 – d2)2 і записати 

результат в колонці d2. Підрахуйте загальну суму квадратів різниці рангів Σ d2 і 

внесіть її в формулу 

r = l – 0,00075 x Σ d2, 

де r – коефіцієнт кореляції (показник рівня самооцінки особистості). 

Інтерпретація результатів 

Коефіцієнт рангової кореляції r може перебувати в інтервалі від –1 до + 1. 

Якщо отриманий коефіцієнт становить не менше –0,37 і не більше +0,37 (при 

рівні достовірності рівному 0,05), то це свідчить про слабкий незначний зв’язок 

(або його відсутність) між уявленнями людини про якості свого ідеалу і про 

реальні якості. Такий показник може бути зумовлений і недотриманням 

студентом інструкції, але якщо її виконували, то низькі показники означають 

нечітке й недиференційоване уявлення людини свого ідеального Я і Я реального. 

Значення коефіцієнта кореляції від +0,38 до +1 – свідчення наявності значущого 

позитивного зв’язку між Я ідеальним і Я реальним. Це можна трактувати як вияв 

адекватної самооцінки або, при r від +0,39 до +0,89, як тенденцію до завищення. 
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Значення ж від +0,9 до +1 часто репрезентують неадекватно завищене 

самооцінювання. Значення коефіцієнта кореляції в інтервалі від –0,38 до –1 

свідчить про наявність значущого негативного звʼязку між Я ідеальним і Я 

реальним (відбиває невідповідність або відмінність уявлень людини про те, якою 

вона хоче бути, і тим, якою вона є в дійсності). Цю невідповідність пропонують 

інтерпретувати як занижену самооцінку. Чим ближче коефіцієнт до –1, тим 

більший ступінь невідповідності. 

Звіт за результатами дослідження особливостей самооцінки 

Визначте індивідуальні результати дослідження особливостей самооцінки, 

використовуючи для цього таблицю. 

Індивідуальні результати дослідження особливостей самооцінки 

Вияви самооцінки 

Рівні виваженості 
показників самооцінки за буденної 

поведінки 

у спілкуванні в 
студентській групі  

(трудовому 
колективі) 

у навчальній 
(професійній) 

діяльності 

Від - 1,0 
до + 
0,85 

Самооцінка 
висока 
Неадекватна 

      

Від + 
0,84 до 
+ 0,53 

Самооцінка 
висока  
Адекватна 

      

Від + 
0,52 до -
0,1 

Самооцінка 
середня 
Адекватна 

      

Від -
0,09 до -
0,32 

Самооцінка 
низька 
Адекватна 

      

Від -
0,33 до -
1,0 

Самооцінка 
низька 
Неадекватна 
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Додаток Е 

Методика вивчення мотивації навчання у вузі Т. Ільїної 

Опитувальний лист 

Факультет ......................... Курс ......... Група ......... 

Прізвище .............................. Ім’я ........................ По батькові ....................... 

Дата заповнення ............... 

Інструкція: Відзначте вашу згоду знаком «+» або незгоду знаком «–» з 

такими твердженнями. 

1. Краща атмосфера занять – атмосфера вільних висловлювань. 

2. Зазвичай я працюю з великою напругою. 

3. У мене рідко бувають головні болі після пережитих хвилювань і 

неприємностей. 

4. Я самостійно вивчаю низку предметів, на мою думку, потрібних для моєї 

майбутньої професії. 

5. Яку з притаманних вам якостей ви найвище цінуєте? Напишіть відповідь 

поруч. 

6. Я вважаю, що життя потрібно присвятити обраній професії. 

7. Я відчуваю задоволення від порушення на занятті важких проблем. 

8. Я не бачу сенсу в багатьох видах робіт, які ми здійснюємо у виші. 

9. Велике задоволення мені дає розповідь знайомим про мою майбутню 

професію. 

10. Я вельми середній студент, ніколи не буду цілком хорошим, а тому 

немає сенсу докладати зусиль, щоб стати краще. 

11. Я вважаю, що на сьогодні не обов’язково мати вищу освіту. 

12. Я твердо впевнений у правильності вибору професії. 

13. Від яких з притаманних вам якостей ви б хотіли позбутися? Напишіть 

відповідь поруч. 

14. При нагоді я використовую на іспитах підсобні матеріали (конспекти, 

шпаргалки). 

15. Найкращий час життя – студентські роки. 
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16. У мене надзвичайно неспокійний сон. 

17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні 

дисципліни потрібно вивчати однаково глибоко. 

18. За можливості я вступив би до іншого вишу. 

19. Я зазвичай спочатку беруся за більш легкі завдання, а більш важкі 

залишаю на потім. 

20. Для мене було важко обрати професію. 

21. Я можу спокійно спати після будь-яких неприємностей. 

22. Я впевнений, що моя професія надасть мені моральне задоволення й 

матеріальний достаток у житті. 

23. Мені здається, що мої друзі здатні вчитися краще, ніж я. 

24. Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту. 

25. З деяких практичних міркувань для мене це найзручніший виш. 

26. У мене достатньо сили волі, щоб навчатися без нагадування 

адміністрації. 

27. Життя для мене майже завжди пов’язане з надзвичайним напруженням. 

28. Іспити потрібно складати, витрачаючи мінімум зусиль. 

29. Є багато вишів, у яких я міг би навчатися з не меншим інтересом. 

30. Яка з притаманних вам якостей найбільше заважає вчитися? Напишіть 

відповідь поруч. 

31. Я – людина, що дуже захоплюється, але всі мої захоплення так чи так 

пов’язані з майбутньою професією. 

32. Занепокоєння іспитом або роботою, яку не виконано в термін, часто 

заважає мені спати. 

33. Висока зарплатня після закінчення вишу для мене не головне. 

34. Мені потрібно бути в хорошому настрої, щоб підтримати спільне 

рішення групи. 

35. Я змушений був вступити до вишу, щоб отримати бажаний статус у 

суспільстві, уникнути служби в армії. 

36. Я вчу матеріал, щоб стати фахівцем, а не для іспиту. 
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37. Мої батьки – справжні фахівці, і я хочу бути на них схожим. 

38. Для кар’єрного зростання мені треба мати вищу освіту. 

39. Яка з ваших якостей допомагає вам вчитися? Напишіть відповідь поруч. 

40. Мені дуже важко змусити себе вивчати як треба дисципліни, що 

безпосередньо не стосуються моєї майбутньої спеціальності. 

41. Мене дуже турбують можливі невдачі. 

42. Найкраще я займаюся, коли мене періодично стимулюють, підганяють. 

43. Мій вибір вишу остаточний. 

44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відставати від них. 

45. Щоб переконати в чому-небудь групу, мені доводиться самому 

працювати дуже інтенсивно. 

46. У мене зазвичай рівний і гарний настрій. 

47. Мене приваблює зручність, чистота, легкість майбутньої професії. 

48. До вступу до вишу я давно цікавився цією професією, багато читав про 

неї. 

49. Професія, яку я отримую, – найважливіша й перспективна. 

50. Мої знання про цю професію були достатні для впевненого вибору. 

Обробка та інтерпретація результатів 

КЛЮЧ до опитувальника 

Шкала «Набуття знань» 

 За згоду («+») з твердженням за п. 4 виставляють 3,6 бала; за п. 17 – 3,6 

бала; за п. 26 – 2,4 бала; 

 За незгоду («–») з твердженням за п. 28 – 1,2 бала; за п. 42 – 1,8 бала. 

Максимум – 12,6 бала. 

Шкала «Оволодіння професією» 

 За згоду за п. 9 – 1 бал; за п. 31 – 2 бали; за п. 33 – 2 бали; за п. 43 – 3 

бали; за п. 48 – 1 бал і за п. 49 – 1 бал. 

Максимум – 10 балів. 

Шкала «Отримання диплому» 

 За незгоду з п. 11 – 3,5 бала; 
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 За згоду за п. 24 – 2,5 бала; за п. 35 – 1,5 бала; за п. 38 – 1,5 бала і за п. 

44 – 1 бал. 

Максимум – 10 балів. 

Питання за пп. 5, 13, 30, 39 є нейтральними до цілей опитувальника і в 

обробці участі не беруть. 

Переважання мотивів за першими двома шкалами свідчить про адекватний 

вибір студентом професії і задоволеність нею. 
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Додаток Ж 

Інтегральне оцінювання ефективності професійної діяльності вчителя  

(методика М. Фетіскіна) 

Шкали: мовна й інтонаційна компетентність викладача, інформативність 

заняття, стиль педагогічного керівництва, особливість і продуктивність 

практичної діяльності учнів, цілепокладальна спрямованість учнів, задоволеність 

учнів заняттями, діяльнісні стани учнів, спрямованість розумової діяльності учнів, 

дидактична й методична компетентність педагога 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕСТА 

Просимо вас відповісти на низку питань стосовно особливостей 

навчального процесу. Хочеться вірити, що ваші щирі відповіді допоможуть 

значно підвищити успішність вашої навчальної роботи. 

Візьміть опитувальник і лист відповідей і зазначте в його верхній частині: 

курс, групу / клас; вік, стать, бажання навчатися. 

В опитувальнику є 12 тверджень, які дозволять уточнити ваші думки, 

інтереси, стани, ставлення, оцінки навчальної діяльності. На аркуші відповідей 

напишіть номер твердження, а поруч поставте 1-2 відповіді у формі літери з 

кожного (шкільного) предмета. Звертайте увагу на те, коли потрібно оцінити 

окремі якості викладача, а коли – свої навчальні дії. 

ТЕСТ 

1. Мова викладача: 

а) вільна, різноманітна;  

б) утруднена, монотонна; 

в) чітка, зрозуміла;  

г) малорозбірлива; 

д) емоційна;  

е) нудна. 

2. Інтонація педагога: 

а) впевнена, стимулювальна;  

б) невпевнена, байдужа; 
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в) життєрадісна;  

г) похмура, песимістична; 

д) спокійна, стримана;  

е) роздратована, незадоволена; 

ж) доброзичлива;  

з) зневажлива. 

3. На цьому занятті я: 

а) відкриваю багато нового;  

б) багато питань мені давно відомі; 

в) отримую настанови для самостійної роботи;  

г) частіше товчу воду в ступі; 

д) отримую весь потрібний матеріал;  

е) змушений засвоювати другорядний лекційний матеріал, оскільки педагог 

вважає свої лекції єдиним правильним джерелом. 

4. Педагог із цього предмету: 

а) жорстко контролює всі мої дії, тримає аудиторію в страху;  

б) байдуже ставиться до того, чим я займаюся; 

в) може легко образити;  

г) намагається зацікавити, захопити предметом; 

д) вважає головним, щоб йому не заважали;  

е) намагається налагодити контакт з аудиторією, прагне до діалогу, 

співробітництва; 

ж) орієнтується лише на зацікавлених студентів. 

5. На цьому занятті я: 

а) прагну виконати всі завдання;  

б) займаюся про людське око, щоб справити сприятливе враження; 

в) прагну не пропустити всі цікаві твердження й факти;  

г) вважаю найголовнішим просто бути присутнім на занятті. 

6. На цьому занятті я: 

а) прагну записати все найголовніше;  
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б) займаюся сторонніми справами (читаю художню літературу, пишу 

листи); 

в) прагну все зрозуміти, щоб менше готуватися вдома;  

г) сиджу сумую, знаючи, що все доведеться вивчати самостійно; 

д) виконую багато завдання машинально;  

е) готуюся до іншого предмету. 

7. На заняттях із цього предмета я: 

а) прагну підвищити свій інтелектуальний рівень;  

б) намагаюся отримати високу оцінку; 

в) прагну затвердити свій статус;  

г) прагну виконати все так, як вимагає викладач; 

д) займаюся, щоб уникнути нарікань, докорів;  

е) прагну зрозуміти основний зміст предмета. 

8. Цим предметом я: 

а) зацікавлений, оскільки мені подобається педагог;  

б) задоволений через добре засвоєння матеріалу; 

в) захоплений, багато займаюся самостійно;  

г) незадоволений через низький рівень викладання; 

д) не задоволений, оскільки мої знання лишаються на тому самому рівні;  

е) розчарований через формальний підхід: «здав – забув», відчуваю 

незатребуваність знань. 

9. На цьому занятті у мене нерідко виникає: 

а) світлий, приємний настрій;  

б) байдужість, нудьга; 

в) натхненне захоплення;  

г) дратівливість, обурення; 

д) радість, впевненість;  

е) тривога, страх. 

10. На цьому занятті я: 

а) цілком поглинений навчальною темою;  
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б) зайнятий різними спогадами; 

в) відчуваю зацікавленість і захопленість навчальним заняттям;  

г) обурений через те, що даремно витрачаю час. 

11. Цей викладач: 

а) вільно володіє матеріалом і майже не користується конспектом;  

б) захоплений своїм предметом; 

в) матеріал дає з підручників, частково читає за конспектом;  

г) байдужий до свого предмета. 

12. Цей викладач: 

а) заняття проводить різноманітно й цікаво;  

б) проводить заняття нудно й одноманітно; 

в) пояснює матеріал сухо, формально;  

г) викладає матеріал в емоційно-захопленій формі. 

Обробка та інтерпретація результатів тесту 

Ключ до тесту 

1. Мовна компетентність викладача, вчителя: 

• а, в, д - емоційно забарвлена, чітка 

• б, г, е - монотонна, важка для сприйняття 

2. Інтонаційна компетентність педагога: 

• а, в, д, ж – має позитивні форми 

• б, г, е, з – неприємна, невпевнена 

3. Інформативність заняття: 

• а, в, д – висока 

• б, г, е – низька 

4. Стиль педагогічного керівництва: 

• в, д – демократичний стиль керівництва 

• а, г – авторитарний  

• б, е, ж – ліберальний  

5. Вид практичної діяльності учнів на заняттях: 

• а, в – продуктивний 
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• б, г, – формальний 

6. Продуктивність практичної діяльності учнів на певному занятті: 

• а, в, д – висока 

• б, г, е – низька, формальна 

7. Домінувальна цілепокладальна спрямованість учнів: 

• а – творча самореалізація 

• г – глибоке знання предмета 

• б, в – підвищення соціального статусу 

• д, е – формальне виконання навчального рольового обов’язку 

8. Задоволеність учнів заняттями з певного предмета: 

• а, б, в – досить виражена 

• г, д, е – виражена різномотіваційна незадоволеність 

9. Діяльнісні стани учнів: 

• а, б, в – позитивні емоційні стани (Ес) 

• б, е – пасивно-негативні (Ес) 

• г – активно-негативні (Ес) 

10. Спрямованість розумової діяльності учнів: 

• а, в – домінування пізнавальної спрямованості 

• б – вилучення з пізнавальної діяльності, наявність «вакууму» в розумовій 

сфері 

• г – домінування розумової агресії, фрустрації 

11. Дидактична компетентність: 

• а, б – висока 

• в, г – низька 

12. Методична компетентність викладача: 

• а, г – висока 

• б, в – низька 

 

Примітка. Під час аналізу та інтерпретації отриманих результатів треба 

враховувати кількісні та якісні критерії досліджуваних шкал. 
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Наприклад, для порівняння полярних показників важливо враховувати 

ступінь домінування тієї чи тієї стратегії діяльнісної поведінки та ступінь їхніх 

якісних відмінностей. 

Значущим під час аналізу виявлених результатів є системне зіставлення 

взаємозв’язків між усіма шкалами. Наявність позитивних і негативних кореляцій 

кожної з шкал з іншими дозволить визначити найважливіші елементи 

вдосконалення своєї професійної діяльності. 
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Додаток З 

«Самооцінка професійно-педагогічної мотивації» 

(адаптований М. Фетіскіним) 

Шкали: професійна потреба, функціональний інтерес, розвивається 

допитливість, показна зацікавленість, епізодична цікавість, байдуже ставлення 

ТЕСТ 

Бланк відповідей 

1 Люблю слухати лекції (розповіді) про роботу вчителів. В Ч НОЧ Р Н 
2 Чекаю з нетерпінням «дня школи», ситуацій спілкування з 

іншими школярами й педагогами, коли можна активно 
навчатися, працювати в шкільних умовах. 

В Ч НОЧ Р Н 

3 Вважаю, що лекції з педагогіки містять дуже простий матеріал, 
їх можна й не переписувати, на семінарах намагаюся не 
виступати. 

В Ч НОЧ Р Н 

4 Зупиняюся й читаю матеріал, поданий у шкільному 
методичному куточку, тільки тоді, коли отримую завдання від 
викладача, особливого інтересу матеріал у мене не викликає. 

В Ч НОЧ Р Н 

5 Купую за можливості книги й брошури про педагогічний досвід 
з психології. В Ч НОЧ Р Н 

6 Звертаю увагу на педагогічні ситуації тільки тоді, коли в них 
трапляються цікаві конфлікти, описані факти, що інтригують. В Ч НОЧ Р Н 

7 Роблю виписки (за можливості й вирізки) з журналів і газет про 
роботу шкіл і вчителів, про проблеми сучасної молоді. В Ч НОЧ Р Н 

8 Читаю «Вчительську газету», інші педагогічні газети, журнали, 
книги; збираю власну бібліотечку з них. В Ч НОЧ Р Н 

9 Читаю тільки уривки (вибірково) зі статей про педагогічний 
досвід; на придбання педагогічної літератури час і кошти не 
витрачаю. 

В Ч НОЧ Р Н 

10 Спостерігаю за досвідом роботи педагогів-майстрів тільки в 
години, відведені на педпрактики. В Ч НОЧ Р Н 

11 Охоче беру участь в аналізі ситуацій, що виникають в школі; 
намагаюся при цьому дещо записати. В Ч НОЧ Р Н 

12 Беру участь в організаційних бесідах з учителями тільки тоді, 
коли того вимагає керівник педпрактики. В Ч НОЧ Р Н 

13 Відшукую матеріал, що репрезентує інноваційні процеси в 
освітніх установах, у галузях інформаційних послуг. В Ч НОЧ Р Н 

14 Люблю працювати з педагогічною та психологічною 
літературою в читальному залі, у бібліотеці, вдома у вільний 
час, люблю вирішувати педагогічні завдання. 

В Ч НОЧ Р Н 

15 До семінарських та практичних занять роблю насамперед те, за В Ч НОЧ Р Н 
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що треба відзвітувати (що перевірятимуть). 
16 Обкладинку педагогічного реферату намагаюся оформити 

красиво (принаймні акуратно), оскільки я вважаю, що це 
свідчить про мою старанність. 

В Ч НОЧ Р Н 

17 Погоджуюся виступати на засіданнях педагогічного гуртка, на 
конференції. В Ч НОЧ Р Н 

18 Виявляю цікавість у роботі з класом моїх товаришів по групі, 
які не дуже добре вчаться. В Ч НОЧ Р Н 

 
Інструкція до тесту 

Оцініть, будь ласка, наведені нижче твердження. Вам треба обвести букву 

відповідно до вашій відповіді. 

• Якщо ви завжди робите те, що написано в твердженні, то обведіть букву В, 

• якщо ви робите так не завжди, але часто, то обведіть букву Ч, 

• якщо ви вважаєте доцільним відповісти «не дуже часто», то обведіть 

літери НОЧ, 

• якщо ви так робите рідко, то обведіть букву Р, 

• якщо ви цього не робите ніколи, то обведіть букву Н. 

 

Обробка та інтерпретація результатів тесту 

• Відповідь «завжди» оцінюють у 5 балів, 

• відповідь «часто» – у 4 бали, 

• відповідь «не дуже часто» – у 3 бали, 

• відповідь «рідко» – у 2 бали, 

• відповідь «ніколи» – в 1 бал. 
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Ключ до тесту 

• 2 + 8 + 14 = професійна потреба; 

• 5 + 11 + 17 = функціональний інтерес; 

• 1 + 7 + 13 = розвивається допитливість; 

• 7 + 10 + 16 = показна зацікавленість; 

• 6 + 12 + 18 = епізодична цікавість; 

• 3 + 9 + 15 = байдуже ставлення. 

Оцінювання рівнів професійно-педагогічної мотивації (ППМ) 

• 11 і більше балів – високий рівень ППМ; 

• 10–6 – середній рівень ППМ; 

• 5 і менше – низький рівень ППМ. 
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Додаток И 

Методика експертної оцінки культури мовлення  

майбутніх учителів технологій 

Оцініть культуру мовлення студента за ознаками, зазначеними в таблиці, за 

трибальною шкалою, де 3 бали відповідають найвищому рівню вияву показника, 

2 бали – середньому ступеню, 1 бал – низькому ступеню. Результати зазначте в 

таблиці. 

Таблиця для фіксації результатів спостереження 

№ 
з/п 

Показники Бали 

1 Правильність мовлення.  3     2     1 
2 Точність висловлювань.  3     2     1 
3 Логічність.  3     2     1 
4 Чистота. 3     2     1 
5 Доречність.  3     2     1 
6 Ясність.  3     2     1 
7 Виразність.  3     2     1 
8 Варіативність.  3     2     1 
9 Адекватність меті.  3     2     1 

10 Емоційність. 3     2     1 
 

За результатами спостереження висновують щодо рівня культури мовлення 

майбутнього вчителя технологій: 

1) високий – 24–30 балів; 

2) середній – 17–23 балів; 

3) низький – 10–16 балів. 
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Додаток К 

«Комунікативні й організаторські схильності» 

(методика В. Синявського та В. Федорошина (КОС)) 

Інструкція: на кожне питання треба відповісти «так» чи «ні». Якщо вам 

важко обрати відповідь, треба все-таки схилитися до відповідної альтернативи (+) 

або (–). 

Текст опитувальника 

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 

2. Чи часто Вам вдається схилити багатьох своїх товаришів до прийняття 

ними Вашої думки? 

3. Чи довго Вас турбує почуття образи, заподіяної Вам кимось із Ваших 

товаришів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 

5. Чи є у Вас прагнення до налагодження нових контактів з різними 

людьми? 

6. Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 

7. Чи правда, що Вам приємніше й простіше проводити час з книгами або за 

яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли будь-які перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко 

Ви відступаєте від них? 

9. Чи легко Ви налагоджуєте контакти з людьми, які значно старші Вас за 

віком? 

10. Чи любите Ви придумувати й організовувати зі своїми товаришами різні 

ігри та розваги? 

11. Чи складно Вам ставати членом нової компанії? 

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно було б 

виконати сьогодні? 

13. Чи легко Ви налагоджуєте контакти з незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете Ви домагатися, щоб Ваші товариші діяли відповідно до 

Вашої позиції? 
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15. Чи важко Ви освоюєтеся в новому колективі? 

16. Чи правда, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через 

невиконання ними своїх обов’язків, зобов’язань? 

17. Чи прагнете Ви при слушній нагоді познайомитися і поговорити з новою 

людиною? 

18. Чи часто у вирішенні важливих справ Ви приймаєте ініціативу на себе? 

19. Чи дратує Вас оточення, і чи хочеться Вам побути на самоті? 

20. Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас 

обстановці? 

21. Чи подобається Вам постійно перебувати серед людей? 

22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити 

розпочату справу? 

23. Чи відчуваєте Ви почуття утруднення, незручності, якщо доводиться 

виявити ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною? 

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами? 

25. Чи любите Ви брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто Ви виявляєте ініціативу для вирішення питань, які зачіпають 

інтереси Ваших товаришів? 

27. Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед малознайомих Вам 

людей? 

28. Чи правда, що Ви рідко прагнете до доведення своєї правоти? 

29. Чи вважаєте, що Вам не складе особливих зусиль внести пожвавлення в 

малознайому Вам компанію? 

30. Чи берете Ви участь у громадській роботі в школі? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю 

людей? 

32. Чи правда, що Ви не прагнете обстоювати свою думку або рішення, 

якщо воно не було відразу прийняте Вашими товаришами? 

33. Чи відчуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в незнайому Вам 

компанію? 
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34. Чи охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для своїх 

товаришів? 

35. Чи правда, що Ви не відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, 

коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 

36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи правда, що у Вас багато друзів? 

38. Чи часто Ви соромитеся, почуваєте незручність, спілкуючись з 

малознайомими людьми? 

39. Чи правда, що Вас лякає перспектива опинитися в новому колективі? 

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої 

групи своїх товаришів? 

Обробка результатів та інтерпретація 

Комунікативні здібності – відповіді «так» на такі питання: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 

25, 29, 33, 37; і «ні» на питання: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Організаторські здібності – відповіді «так» на такі питання: 2, 6, 10, 14, 18, 

22, 26, 30, 34, 38; і «ні» на питання: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

Підраховують кількість відповідей, що збігаються з ключем з кожного 

розділу методики, потім обчислюють оцінювальні коефіцієнти окремо для 

комунікативних та організаторських здібностей за формулою: 

К = 0,05  ͯ  С, де 

К – величина оцінювального коефіцієнта, 

С – кількість відповідей, що збігаються з ключем. 

Оцінювальний коефіцієнт може варіювати від 0 до 1. Показники, близькі до 

1, свідчать про високий рівень комунікативних і організаторських здібностей, 

близькі до 0 – про низький рівень. Первинні показники комунікативних і 

організаторських здібностей можуть бути представлені у вигляді оцінок, що 

свідчать про різні рівні досліджуваних здібностей. 
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Комунікативні вміння: 

Показник Оцінка Рівень 
0,10-0,45 1 I – низький 
0,46-0,55 2 II – нижче середнього 
0,56-0,65 3 III – середній 
0,66-0,75 4 IV – високий 
0,76-1 5 V – дуже високий 

 
Організаторські вміння: 

Показник Оцінка Рівень 
0,20-0,55 1 I – низький 
0,56-0,65 2 II – нижче середнього 
0,66-0,70 3 III – середній 
0,71-0,80 4 IV – високий 
0,81-1 5 V – дуже високий 

 
Аналіз отриманих результатів 

Респондентам, які отримали оцінку 1, притаманний низький рівень вияву 

комунікативних та організаторських схильностей. 

Студентам, що отримали оцінку 2, комунікативні та організаторські 

схильності притаманні на рівні нижче середнього. Вони не прагнуть до 

спілкування, почувають себе скуто в новій компанії, колективі; воліють 

проводити час на самоті, обмежують свої знайомства; відчувають труднощі в 

налагоджуванні контактів з людьми і під час виступів перед аудиторією; погано 

орієнтуються в незнайомій ситуації; не обстоюють свої думки, важко 

переживають образи; вияв ініціативи в суспільній діяльності дуже знижений, у 

багатьох справах вони вважають за краще уникати прийняття самостійних рішень. 

Респондентам, які отримали оцінку 3, притаманний середній рівень вияву 

комунікативних та організаторських схильностей. Вони прагнуть контактів з 

людьми, не обмежують коло своїх знайомств, обстоюють свою думку, планують 

свою роботу, однак потенціал їхніх схильностей не відрізняється високою 
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стійкістю. Комунікативні та організаторські схильності треба розвивати й 

удосконалювати. 

Студенти, що отримали оцінку 4, належать до групи з високим рівнем 

вияву комунікативних та організаторських схильностей. Вони почувають себе 

комфортно в нових умовах, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть 

розширити коло своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, 

допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу в спілкуванні, із 

задоволенням беруть участь в організації громадських заходів, здатні прийняти 

самостійне рішення у важкій ситуації. Все це вони роблять не з примусу, а згідно 

з внутрішніми прагненням. 

Респондентам, які отримали найвищу оцінку – 5, притаманний дуже 

високий рівень вияву комунікативних і організаторських схильностей. Вони 

відчувають потребу в комунікативній та організаторській діяльності й активно 

прагнуть до неї, можуть швидко зорієнтуватися у важких ситуаціях, невимушено 

поводять себе в новому колективі, ініціативні, воліють у важливій справі або в 

складній ситуації приймати самостійні рішення, обстоюють свою думку і 

домагаються, щоб вона була прийнята товаришами, можуть внести пожвавлення в 

незнайому компанію, люблять організовувати різні ігри, заходи; наполегливі в 

діяльності, яка їх приваблює; вони самі відшукують такі справи, які б 

задовольняли їхню потребу в комунікації та організаторській діяльності. 
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Додаток Л 

Діагностика ефективності педагогічних комунікацій 

(модифікований варіант анкети О. Леонтьева) 

Шкали: комунікативна діяльність. 

Призначення тесту 

Діагностична мета методики полягає у визначенні «аудиторної атмосфери», 

активності, вираження пізнавального інтересу в учнів, а також деяких виявів 

стилю педагогічної діяльності. 

Тест 

 7 6 5 4 3 2 1  
Доброзичливість        Недоброзичливість 
Зацікавленість        Байдужість 
Заохочення ініціативи учнів        Нівелювання ініціативи 
Відкритість (вільне  
вираження почуттів,  
відсутність «маски») 

       Закритість (прагнення 
триматися за соціальну роль, 
боязнь своїх недоліків,  
тривога за престиж) 

Активність (весь час у 
спілкуванні, тримає учнів в 
«тонусі») 

       Пасивність (не керує 
процесом спілкування) 

Гнучкість (легко схоплює і 
вирішує проблеми, 
конфлікти,що виникають) 

       Жорсткість (не помічає змін 
у настрої аудиторії, 
спрямований на себе) 

Диференційованість 
(індивідуальний підхід) 

       Відсутність 
диференційованості в 
спілкуванні (немає 
індивідуального підходу до 
студентів) 

   
Інструкція до тесту 

Експертам, які мають досвід спілкування з аудиторією, пропонують карту 

комунікативної діяльності. Кожен експерт працює незалежно, після чого 

знаходять усі разом усереднену оцінку. Оцінювання треба здійснювати за 

пропонованою шкалою, а під час обговорення спробувати обґрунтувати, які дії 

педагога спричинили ті чи ті оцінки. 

Обробка та інтерпретація результатів тесту 
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Підраховують усереднену експертну оцінку. Діапазон цих оцінок може 

коливатися від 49 до 7 балів. На підставі середньої оцінки експертів висновують 

про ступінь комунікативної ефективності. 

 

Інтерпретація результатів тесту 

Якщо усереднена оцінка експертів коливається в межах 45-49 балів, то 

комунікативна діяльність дуже напружена і близька до моделі активної взаємодії. 

Педагог досяг вершин своєї майстерності, вільно володіє аудиторією. Як диригент 

прекрасно розподіляє свою увагу, усі засоби спілкування органічно задіяні під час 

взаємодії з учнями. Сторонньому може здатися, що це компанія людей, які давно 

знають один одного і зібралися для обговорення останніх подій. Однак водночас 

усі зайняті спільною справою, заняття досягає поставленої мети. 

35–44 бали – висока оцінка. Дружня, невимушена атмосфера панує в 

аудиторії. Усі учасники заняття зацікавлено спостерігають за педагогом або 

обговорюють поставлене запитання. Активно висловлюють думки, пропонують 

варіанти вирішення проблеми. Стихійність відсутня. Педагог коректно спрямовує 

хід заняття, не забуваючи віддавати належне гумору й дотепності присутніх. 

Будь-яка вдала пропозицію відразу ж заохочує помірної похвалою. Заняття 

проходить продуктивно, в активній взаємодії. 

20–34 бали схарактеризовують педагога як такого, що цілком задовільно 

опанував прийоми спілкування. Його комунікативна діяльність досить вільна за 

формою. Він легко налагоджує контакт з учнями, але не всіх звертає увагу. В 

імпровізованих дискусіях він опирається на найбільш активну частину присутніх, 

інші ж відіграють роль спостерігачів. Заняття проходить жваво, але не завжди 

досягає поставленої мети. Тут можливі вияви елементів моделей 

диференційованої уваги і негнучкого реагування. 

11–19 балів – низька оцінка комунікативної діяльності. Фіксуємо 

односторонню спрямованість навчально-виховного впливу педагога. Незримі 

бар’єри спілкування перешкоджають живим контактам сторін. Аудиторія 
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пасивна, ініціатива лише від домінувального педагога. Його стиль уподібнений до 

авторитарної чи неконтактної моделей спілкування. 

За дуже низьких оцінок (7–10 балів) будь-яка взаємодія з учнями відсутня. 

Спілкування розвивається за моделями дикторського або гіпорефлексивного 

стилю. Вона знеособлена, за психологічним змістом анонімна й майже нічим не 

відмінна від масової публічної лекції або мовлення по радіо. Педагогічні функції 

обмежені лише інформаційною стороною. 
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Додаток М 

Спостереження з метою визначення рівня іміджеформувальної 
мотивації до створення власного іміджу відбувається за такими ознаками: 
прагнення студента створити власний позитивний професійний імідж, 
підтримувати його та адаптувати відповідно до зовнішніх і внутрішніх умов, що 
змінюються; готовність студента пізнавати себе й працювати над професійним та 
особистісним самовдосконаленням; ініціативні дії особистості, спрямовані на 
самовдосконалення (робота над професійним та особистісним 
самовдосконаленням без спонукання ззовні; застосування різноманітних, а також 
нетрадиційних засобів та прийомів для професійного та особистісного зростання; 
надання переваги творчим підходам); розвиток діяльності зі створення власного 
професійного іміджу з ініціативи суб’єкта діяльності (продовження діяльності 
після досягнення поставленої ззовні мети; виконання завдань у більшому, ніж 
вимагали, обсязі; прагнення виконувати необов’язкові завдання; інтерес до 
процесу самовдосконалення; використання додаткових джерел інформації; 
зацікавленість у процесі діяльності). 

Результати спостереження фіксують у таблиці, ступінь вияву кожного 
показника оцінюється за трибальною шкалою.  

Таблиця для фіксації результатів спостереження 

№ 
з/п 

Показники Ступінь прояву Бали 

1 Прагнення студента створити 
власний позитивний 
професійний імідж, 
підтримувати його та 
адаптувати відповідно до 
зовнішніх і внутрішніх умов, що 
змінюються. 

1) Проявляється 
постійно 
2) Проявляється іноді 
3) Не проявляється 

3 
2 
1 

2 Готовність студента пізнавати 
себе та працювати над 
професійним та особистісним 
самовдосконаленням. 

1) Проявляється 
постійно 
2) Проявляється іноді 
3) Не проявляється 

3 
2 
1 

3 Ініціативність особистості, 
спрямована на 
самовдосконалення 

1) Висока 
2) Середня 
3) Низька 

3 
2 
1 

4 Ініціативність особистості зі 
створення власного 
професійного іміджу  

1) Висока 
2) Середня 
3) Низька 

3 
2 
1 

За результатами спостереження висновують про рівень іміджеформувальної 

мотивації щодо створення власного професійного іміджу: 

1) високий – 10–12 балів; середній – 7–9 балів; низький – 4–6 балів. 
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Додаток Н 

«Самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії» 

Інструкція до тесту 

Нижче наведені питання, на які необхідно відповідати у формі «так» (+) у 

разі позитивної відповіді або «ні» (-) у разі негативної відповіді і «не знаю» (0), 

якщо ви маєте сумніви щодо відповіді. 

Тест 

1. Чи траплялося вам коли-небудь зробити життєву помилку, результати 

якої ви відчували декілька місяців або років? 

2. Чи можна було уникнути цієї помилки? 

3. Чи трапляється вам наполягати на власній думці, якщо ви не впевнені на 

100% у її правильності? 

4. Розповіли ви кому-небудь з найближчих людей про свою найбільшу 

життєвої помилку? 

5. Чи вважаєте ви, що в певному віці характер людини вже не може 

змінитися? 

6. Якщо хтось зробив вам невелику прикрість, чи можете ви швидко забути 

про це і повернутися до звичайного розпорядку? 

7. Чи вважаєте ви себе іноді невдахою? 

8. Чи вважаєте ви себе людиною з почуттям гумору? 

9. Якщо б ви могли змінити найважливіші події, які відбулися в минулому, 

побудували б ви своє життя інакше? 

10. Що більше керує вами під час прийняття щоденних особистих рішень – 

розум чи емоції? 

11. Чи важко вам дається прийняття дрібних рішень з питань, які кожен 

день ставить життя? 

12. Чи користувалися ви порадою чи допомогою людей, що не входять в 

коло найближчих, коли приймали життєво важливі рішення? 

13. Чи часто ви повертаєтеся у спогадах до хвилин, які були для вас 

неприємні? 
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14. Чи подобається вам ваша особистість? 

15. Чи траплялося вам просити у когось вибачення, хоча ви не вважали себе 

винуватим? 

Обробка й інтерпретація результатів тесту 

За кожну відповідь «так» на запитання 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 і «ні» на запитання 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ви отримуєте по 10 балів. 

За кожну відповідь «не знаю» ви отримуєте по 5 балів. 

Підрахуйте загальну кількість балів. 

100–150 балів – повна відсутність рефлексії минулого досвіду. Ви володієте 

винятковою здатністю ускладнювати собі життя. Вашими рішеннями 

незадоволені ні ви, ні ваше оточення. Для виправлення ситуації необхідно краще 

обмірковувати свої рішення, аналізувати помилки та знайти хороших порадників 

зі складних життєвих ситуацій. 

50–99 балів – рефлексія зі знаком «–», підсумком минулих помилок стає 

страх перед вчиненням нових. Ваша обережність, що стала результатом минулих 

життєвих помилок, не завжди є гарантією повного життєвого успіху. Можливо те, 

що ви вважаєте помилкою, зробленою в минулому, – це просто сигнал про те, що 

ви змінилися. Ваш критичний розум іноді заважає виконанню ваших глибоких 

бажань. 

0–49 балів – рефлексія зі знаком «+». Аналіз зробленого і рух уперед. 

Найближчим часом вам не загрожує небезпека зробити життєву помилку. 

Гарантія цього – ви самі. У вас є багато рис, якими володіють люди з великими 

здібностями до гарного планування та передбачення власного майбутнього. Ви 

відчуваєте себе творцем власного життя. 
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Додаток П 

Діагностика особистісної креативності 
Джозефом С. Рензуллі та Робертом К. Хартманом (в адаптації О. Тунік) 

Творчі характеристики 

11. Надзвичайно допитливий у найрізноманітніших галузях: постійно ставить 

запитання про щось і про все. 

12. Висуває велику кількість різних ідей або рішень проблем; часто пропонує 

незвичайні, нестандартні, оригінальні відповіді. 

13. Вільний та незалежний у вираженні своєї думки, іноді гарячий у 

суперечках; завзятий та наполегливий. 

14. Здатний ризикувати; заповзятливий та рішучий. 

15. Надає перевагу завданням, пов’язаним із «грою розуму»; фантазує, має 

уяву («цікаво, що буде, якщо...»); маніпулює ідеями (змінює, ретельно розробляє 

їх); любить займатися застосуванням, удосконаленням та зміною правил і 

об’єктів. Проявляє здатність до педагогічної та технічної творчості. 

16. Має тонке почуття гумору і бачить кумедне в ситуаціях, які не здаються 

смішними іншим. 

17. Усвідомлює свою імпульсивність та приймає це в собі, більш відкритий до 

сприйняття незвичайного в собі (вільне виявлення «типово жіночих» інтересів для 

юнаків; дівчата більш незалежні та наполегливі, ніж їхні однолітки); проявляє 

емоційну чутливість. 

18. Має почуття прекрасного; надає перевагу більш раціональним, «красивим» 

способам розв’язання завдань; приділяє увагу естетичним характеристикам речей 

та явищ. 

19. Має власну думку та здатен її відстоювати; не боїться бути несхожим на 

інших; індивідуаліст, не цікавиться деталями; спокійно ставиться до творчого 

безладдя. 

20. Критикує конструктивно; не здатен покладатися на авторитетні думки без 

їх критичної оцінки. 
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 Відповіді заносяться на спеціальний аркуш та в таблицю для фіксації балів 

«Творчі характеристики» (табл.К. 1, К. 2). Отримані бали підсумовуються та 

встановлюється рівень креативності відповідно до шкали (табл.К. 3). 

За результатами експертної оцінки робиться висновок про рівень 

креативності: 

40-34 бали – дуже високий; 

33-27 балів – високий; 

26-21 бал – нормальний, середній; 

20-16 балів – низький; 

15-10 балів – дуже низький. 

 
Таблиця К. 1 

Аркуш відповідей 
Дата ___________ Факультет ____________ Група __________ Вік _______ 
Респондент (П.І.Б.) 
_________________________________________________________________ 
(той, хто заповнює анкету) 
          Під номерами від 1 до 10 відзначено характеристики творчого прояву 
(креативності). Будь ласка, оцініть, користуючись чотирибальною 
системою, ступінь того, як студент наділений вище описаними творчими 
характеристиками. Можливі оціночні бали: 4 – постійно, 3 – часто, 2 – 
іноді, 1 – рідко. 

Таблиця К. 2 
Творчі характеристики 
Номери творчих характеристик № 

з/п П.І.Б. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сума 
балів 

                          
                          
             

Таблиця К. 3 
Рівень креативності 

Рівень креативності Сума балів 
Дуже високий 40–34 
Високий 33–27 
Нормальний, середній 26–21 
Низький 20–16 
Дуже низький 15–10 
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Додаток Р 

Методика «Духовний розвиток особистості» 
(за М. Рогановою ) 

Анкета 1.  «Як я розумію поняття «духовність».  

Просимо Вас відповісти на наші запитання. Будь ласка, поставтесь до анкети 

уважно. Дякуємо за участь! 

Стать __  Вік ______   Курс ________  Спеціальність _________________ 

1. Як ви розумієте слово «духовність»? 

 Віра в Бога, релігійність –  

 Моральність –  

 Культура і мистецтво – 

 Внутрішній світ людини –  

 Сила духу, те, що пов’язане з душею, духом –   

 Інтелект, освіта –  

2. Росте або знижується рівень духовності в нашому суспільстві? 

 Росте –  

 Знижується – 

 Важко відповісти –  

3.  Що може сприяти зростанню духовності в нашому суспільстві? 

 Підвищення матеріального рівня життя –  

 Вирішення проблем в освіті –  

 Цензура в ЗМІ, зменшення реклами –  

 Етичне виховання, залучення до культури –  

 Віра в Бога, будівництво храмів –  

 Вирішення соціальних проблем – 

 Зміцнення інституту сім’ї –  

 Прагнення людини змінити себе –  

 Залучення до мистецтва –  

 Читання, залучення до літератури – 

Інше___________ 
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4. Що сприяє занепаду духовності в нашому суспільстві? 

Реклама –  

Низький соціальний рівень –  

Алкоголь / тютюн –  

Реформи в освіті –  

Безвір’я, відсутність релігійності –  

Байдужість до абсолютних цінностей –  

Антисімейна пропаганда ЗМІ –  

Недоліки  у вихованні дітей –  

Відсутність патріотизму у молоді – 

Псевдокультура сучасної естради –  

Комп’ютерні ігри / фільми жахів, трилери, бульварні романи –  

Інше_____________ 

5. Ви коли-небудь чули слово «бездуховність»? 

Так –  

Ні –  

6. Що таке, на Вашу думку, є «бездуховність»? 

Відсутність ідеалів, внутрішня порожнеча –  

Аморальність, безсовісність –  

 Відсутність віри в Бога –  

 Низький інтелект, безкультурність –  

 Егоїзм, користь –  

 Наркоманія, корупція та інші вади суспільства –  

 Важко відповісти –  

 

Анкета 2. «Сутність духовної культури» 

1. Наскільки часто у своєму житті ви стикалися з поняттям «духовність»? 

2. Із чим у вас передовсім асоціюється поняття «духовність»? 

3. Духовна культура, на вашу думку, це … 

4. Який зміст ви вкладаєте у такі поняття: 
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Моральна культура ….. 

Естетична культура …. 

Екологічна культура ….. 

Інтелектуальна культура …… 

Інформаційна культура …….. 

Культура поведінки …… 

Культура спілкування ………. 

5. Що є для вас найвищою цінністю? 

6. Як часто ви замислюєтесь над смислом життя? 

7. Наскільки важливо сьогодні виховувати духовну культуру у молоді?  

 

Анкета 3. «Визначення рівня духовно-інтелектуального розвитку  

особистості» 

Методика: Оцінювання відбувається за 5-бальною системою. «5» ставиться, 

коли якість особистості, відмічена в анкеті, має постійне місце. «4» ставиться, 

коли якість виявляється часто, але не завжди. «3» – якщо вказана якість виявляється 

рідко. «2» – якщо не виявляється ніколи. «1» – не використовується, але вона 

позначала б той факт, що студент має позицію, протилежну тій, яка позначена в 

анкеті.  

Критерії оцінки й показники 

1. Інтелектуальний рівень: 

- ерудиція; 

- культура мови; 

- логіка мислення (аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, 

аргументованість); 

- етична спрямованість інтелекту (етичні мотиви в позиції й у поведінці); 

2. Світогляд: 

- розуміння цілісності та єдності розвитку людини, природи та суспільства; 

- усвідомлення ролі людини у перетворенні довкілля; 

- розуміння духовно-етичних цінностей моралі як універсальної форми  
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свідомості та буття; 

- готовність і прагнення додержуватися моралі в системі стосунків з довкіллям; 

- готовність до особистого та професійного самовизначення 

3.  Гуманність (людяність): 

- доброта і співчуття як якості особистості; 

- доброта і співчуття до сім’ї, близьких, друзів; 

- щедрість до слабких, хворих, інвалідів; 

- прагнення до вирішення життєвих конфліктів мирним шляхом, без 

застосування насильства; 

- неприйняття аморальної поведінки 

4. Відповідальність: 

-  перед батьками і старшими; 

-  перед суспільством і Батьківщиною; 

-  щодо себе; 

-  щодо природи. 

4. Громадянська позиція: усвідомлення прав і обов’язків людини в суспільстві: 

- соціальна активність, дотримання закону, статуту школи; 

- державних символів і влади; 

- дбайливе ставлення до історії та культури свого народу; 

- визнання рівності людей різних національностей; 

- домінування мотивів громадського обов’язку. 

6. Характер: 

- обов’язковість, єдність слова та справи; 

- мужність, чесність, справедливість; 

- честь і гідність; 

- уміння розуміти і пробачати; 

- усвідомлення власної активної ролі в становленні характеру; 

- розуміння взаємозв’язку внутрішньої та зовнішньої культури людини; 

- потреба й уміння науково захищати свої погляди.  
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Анкета 4. «Рівень сформованості естетичної культури особистості» 

1. Визначте поняття: 

- естетична культура –  

- естетичний ідеал  – 

- естетичний смак – 

2.  У чому виражається естетика навчального процесу, естетика лекції, 

естетика позааудиторної роботи, самостійної, науково-дослідної роботи 

студентів?  

3.  Викладання якого предмета у Вашому університеті Ви вважаєте за 

найбільш естетично значуще та привабливе? Чому?  

4.  Які види мистецтва Вам подобаються найбільше:  

- музика;  

- образотворче мистецтво; 

- художня література; 

- театр;  

- кіно; 

- хореографія.  

5. Назвіть Ваші улюблені літературні твори. Які книги Вам хотілося б 

прочитати ще раз?  

6.  Назвіть Ваші музичні вподобання?  

7.  Назвіть Ваші улюблені п'єси, які Ви дивилися в театрі?  

8.  Як часто ви буваєте в театрі?  

9. Як часто Ви буваєте в кіно?  

10. Назвіть кінофільми, які Вам особливо сподобалися. Пояснить чому.  

11. Які телевізійні передачі Ви найчастіше дивитися?  

12. Ваше улюблене заняття у вільний час: читання художньої літератури 

(прози, поезії), музикування, малювання, танці, ліплення, спорт.  

Анкета 5. «Рівень сформованості моральної культури студентів» 

Студентам пропонують заповнити бланк анкети: Оцініть, будь ласка, 

ступінь сформованої у Вас моральної культури. 
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Оцінюючи, скористайтеся такою шкалою: 

4 – високий рівень;  

3 – середній рівень; 

2 – низький рівень; 

1 – практично не сформований. 

Відзначте номер відповіді, найбільш близький вашому особистому 

переконанню: 

1.    Культура почуттів 1 2 3 4 
2.    Громадська активність 1 2 3 4 
3.    Працьовитість 1 2 3 4 
4.    Ввічливість 1 2 3 4 
5.    Добро 1 2 3 4 
6.    Співчуття й милосердя 1 2 3 4 
7.    Уміння захищати свою думку 1 2 3 4 
8.    Пошана до людей похилого віку 1 2 3 4 
9.    Пошана до однолітків 1 2 3 4 
10.   Почуття власної гідності 1 2 3 4 
11.   Відповідальність, почуття боргу 1 2 3 4 
12.   Почуття справедливості 1 2 3 4 
13.   Сумлінність 1 2 3 4 
14.   Тактовність 1 2 3 4 
15.   Цілеспрямованість 1 2 3 4 
16.   Дружелюбність 1 2 3 4 
17.   Самокритичність 1 2 3 4 
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Додаток С 

 

Методика «Моя громадянська позиція» 

1. Дайте відповіді на такі запитання і проставте поруч відповідний знак: так 

(+), ні (–), іноді (?).  

1. Вас цікавлять такі предмети, як цивільне право, цивільний процес? 

2. Чи знаєте ви державний гімн? 

3. Ви знаєте Конституцією України? 

4. Дотримуєтесь у побуті українських народних традицій?  

5. Чи володієте Ви державною мовою України? 

6. Ви любите читати українські книги, дивитися українські фільми? 

7. Ви добре знаєте історію України? 

8. Чи могли б Ви виїхати на постійне місце проживання до країн Європи або 

Америки? 

9. Чи могли б Ви виїхати на постійне місце проживання до Росії? 

10. Чи хотіли б Ви одержати освіту в країнах Європи або Америки? 

11. Хотіли б ви одержати освіту в Росії? 

12. Могли б Ви переїхати жити до західного регіону України? 

13. Чи змогли б Ви жити в одній кімнаті в гуртожитку з представниками 

іншої національності?  

14. Чи хотіли б Ви народитися в іншій країні, 

2. Дайте оцінку громадянським цінностям особистості за 5-бальною 

системою: 

1) турбота за долю України; 

2) інтерес до минулого України; 

3) інтерес до подій, що cтосуються України; 

4) поважне ставлення до основного Закону (Конституції) України; 

5) неухильне виконання положень Конституції України; 

6) знання видатних людей України; 

7) прагнення до соціальної справедливості та гармонії у стосунках з людьми; 



 

 436 

8) повага індивідуальних прав і свобод інших громадян України; 

9) поважне ставлення до духовних і матеріальних цінностей українського 

народу; 

10) ставлення до української мови як до державної мови українського 

народу; 

11) надання пріоритету вітчизняним товарам перед імпортними; 

12) дотримання законів; 

13) справедливість; 

14) альтруїзм (самопожертва); 

15) знання звичаїв українського народу; 

16) дотримання звичаїв українського народу;  

17) почуття патріотизму; 

18) любов до Батьківщини; 

19) плюралізм; 

20) толерантність; 

21) відповідальність; 

22) соціальна активність.  
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Додаток Т 

«Робоча карта-схема діагностики артистизму» (за Ж. Вагановою) 

Програма спостережень задля визначення загальної оцінки основних  

проявів педагогічного артистизму 

1. Творче самопочуття, саморегуляція психічної діяльності, емоційних станів. 

- Захопленість, наснага, натхненна праця на уроці. 

- Самоорганізація, стабільність. 

- Самоконтроль, самовладання, управління настроєм. 

- Уміння знімати зайву напругу, хвилювання. 

- Уміння спокійно ставитися до несподіванок, оперативність в управлінні своїми 

психічними станами. 

2. Чарівність, особистісне самовираження, індивідуальний стиль. 

- Уміння зацікавити, розважити симпатію, захопити, здатність володіти увагою 

учнів. 

- Розкутість, безпосередність і простота поведінки. 

- Яскравість, несхожість на інших учителів, нестандартність. 

- Художній смак, почуття прекрасного, прагнення до краси, гармонії, почуття 

міри. 

- Щирість, особистісна відкритість до дітей. 

3. Емоційність, образність поведінки й мови. 

- Експресивність, широкий діапазон емоційних реакцій. 

- Вираження співпереживання, співчуття учням. 

- Емоційна атмосфера на уроці, почуття гумору. 

- Незвичайність у розкритті змісту уроку, здатність зробити образним викладання 

матеріалу. 

- Емоційне інтонування мовлення, несподівані ритмічні малюнки, метафоричність 

мови, використання «своїх» термінів. 

4. Зовнішній вигляд, пластичність, зовнішня виразність, уміння вербального 

спілкування. 

- Експресивні здібності, пластика. 
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- Розкутість, відсутність тілесної скутості, уміння триматися впевнено, вільно і 

природно. 

- Мімічні і пантомімічні навички, наявність експресивних, емоційно-естетичних 

рухів. 

- Жестикуляція, руху - органічність, природність, темп, доречність / адекватність, 

ступінь варіантності, багатство, повнота форм, рухова активність – достатня / 

недостатня; швидкість рухових реакцій; властивості мімічних реакцій 

(доброзичливість ). 

5. Інтуїція, уява, творча фантазія. 

- Продуктивність асоціацій. 

- Швидкий аналіз і точна оцінка педагогічної ситуації. 

- Здатність «вгадати» дитини, «прочитати» все на його обличчі. 

- Уміння захопити, придумати щось цікаве, зробити будь-який об’єкт 

привабливим для себе і дітей. 

6. Імпровізація, педагогічний експромт. 

- Швидкість реакцій, спритність, винахідливість. 

- Оперативність пам’яті, кмітливість. 

- Уміння орієнтуватися в несподіваних обставинах, оцінювати ситуацію і 

вирішувати в незапрограмованих умовах. 

- Підтримка постійного, гнучкого зворотного зв’язку з класом. 

- Оперативність відповіді на зміну умов діяльності, вміння у процесі скорегувати 

план уроку. 

7. Комунікативні здібності, форми стосунків, тон спілкування з учнями. 

- Комунікабельність, легкість в спілкуванні, здатність швидко знаходити контакт з 

класом. 

- Організація спілкування «від учня», співпраця. 

- Доброзичливий тон, товариськість, м’якість, почуття такту. 

- Відвертість, щирість. 
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Додаток У 

Академічна успішність 

Підраховують середню кількість балів з дисциплін за семестр: 100-90 балів 

(високий рівень успішності); 89-75 балів (середній рівень успішності); 74-60 балів 

(низький рівень успішності). 
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Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
Технологічний факультет 

 
 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 
 

ПОРТФОЛІО МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
 

за профілем підготовки 
 
 

Життєве кредо 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
Педагогічне кредо 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слов’янськ - 2016
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ЗМІСТ 

 
РЕЗЮМЕ 
ВСТУП 
1. Досягнення  
2. Самостійні роботи 
3. Самоосвіта 
4. Корисні покликання 
5. Відгуки 
ВИСНОВКИ ВЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
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Прізвище     _______________________________ 

Ім’я               _______________________________ 

По батькові _______________________________ 

Адреса  

Постійна __________________________________ 

___________________________________________ 

Тимчасова (гуртожиток) ____________________ 

___________________________________________ 

Номери телефонів _________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________ 

Особиста інформація 

Дата народження __________________________________________________ 

Сімейний стан _____________________________________________________ 

Особисті якості (перелік ділових якостей – 3-4 якості) ___________________ 

__________________________________________________________________ 

Мета (одне або декілька слів) _________________________________________ 

Освіта ____________________________________________________________ 

Нагороди (іменні стипендії, грамоти переможця олімпіад тощо) _________ 

__________________________________________________________________ 

Публікації (наукові статті, доповіді на студентських конференціях, виконання 

проектів) _________________________________________________ 

Досвід роботи _____________________________________________________ 

Навички (конкретизувати знання своєї спеціальності, уміння користуватися 

комп’ютером) _____________________________________________________ 

Мови (вказати назви та рівень володіння. Одна з мов обов’язково рідна) _____ 

__________________________________________________________________ 

Активність (вказати чим ще, крім навчання та роботи Ви займаєтеся) _____ 

Інтереси та захоплення _____________________________________________ 

_____________________________________________________________

фото 
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ВСТУП 

 

Портфоліо представницьке – створюють як підтвердження майстерності 

вчителя технологій за профільним напрямом підготовки. Містить кращі закінчені 

роботи, фото, відеозаписи, матеріали на електронних носіях. Обов’язковим є 

письмовий аналіз. 

Мета……. 

Завдання….. 

Практичне значення портфоліо. Систематизація діяльності власника 

портфоліо. Чинник, який стимулює особистісний професійний імідж. 

Вимоги до оформлення портфоліо і принцип роботи: 

1. Системність і регулятивність самомоніторингу.  

2. Достовірність інформації. 

3. Об'єктивність інформації. 

4. Спрямованість автора на самовдосконалення.  

5.Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень. 

6. Акуратність і естетичність оформлення.  

7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.  

8. Наочність результатів роботи.  

9. Технологічність. 

 

Правила складання портфоліо: 

 якомога точніше сформулювати портфоліо, самокритично оцінивши свої 

можливості і здібності; 

 визначити вигляд і структуру портфоліо, види рефлексії та критерії оцінки; 

 зібрати наявні документи й матеріали і розташувати їх в певному порядку;  

 усі документи повинні бути датовані, у них зазначені посади й звання  

рецензентів, авторів рекомендацій; 

  важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними документами й  
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відстежувати результати роботи відповідно до окреслених цілей; 

 вказати джерела використовуваної для роботи інформації; 

 описувати засоби і методи роботи; 

 регулярно писати замітки. 

 

Портфоліо майбутнього вчителя оцінювали за 5-бальною шкалою: (де 0 балів 

означає відсутність портфоліо, 5 балів – відмінну та повну презентацію досягнень 

майбутнього вчителя). 
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Додаток Ф 

 

Опитування щодо наявності досвіду іміджеформувальної діяльності 

 

Оскільки імідж – це уявлення, образ особи у свідомості інших, було 

здійснено соціологічне опитування серед студентів технологічних факультетів 

педагогічних вишів задля зʼясування уявлень самих студентів щодо професійного 

іміджу вчителя технологій. Пропонувалося відповісти на запитання: «Яким, на 

Вашу думку, має бути ідеальний учитель технологій? Назвіть, будь ласка, 

найважливіші характеристики щодо: 1) зовнішнього вигляду, 2) манери 

спілкування та мовленнєвої культури, 3) морально-етичних якостей, 

4) професійних якостей».  

Серед компонентів зовнішності студенти зазначили такі: охайність, 

стильність, зовнішність, вік, гарний одяг, приємну зовнішність, почуття смаку, 

елегантність, підтягнутість, ефектність, чистий спецодяг. 

Щодо манери спілкування та мовленнєвої культури, то студенти переконані, 

що вчитель зобов’язаний: бути вдалим оратором; мати правильну мову; мати 

гарну дикцію; мати приємний тембр голосу; уміти цікаво розповідати навчальний 

матеріал; говорити чітко, виразно, але не кричати; спілкуватися з учнями, 

виявляючи повагу до кожного; не вживати ненормативну лексику; не ображати та 

не принижувати їхню гідність. 

Щодо морально-етичних якостей, то студенти переконані, що вчитель 

технологій має бути: 1) добрим або доброзичливим, 2) розумним, 3) суворим (або 

помірно суворим), 4) вимогливим, 5) цілеспрямованим, 6) толерантним, 

7) витриманим, 8) життєрадісним, 9) із почуттям гумору, 10) здатним визнати 

свою неправоту, 11) справедливим, 12) комунікабельним, 13) відповідальним, 

14) ентузіастом своєї справи, 15) гнучким, 16) авторитетним, 17) урівноваженим, 

стриманим, 18) пунктуальним, 19) тактовним, 20) чесним, 21) готовим допомогти, 

22) не схильним до фамільярності, 23) мати привабливу зовнішність, 24) чуйним, 
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25) дотепним, 26) сучасним, 27) таким, що ставиться до інших з повагою, 

28) інтелігентним, 29) дотримуватися своїх обіцянок. 

Щодо професійних характеристик, то студенти переконані, що вчитель 

технологій має бути: об’єктивним щодо оцінки знань і людей; компетентним у 

своєму предметі; винахідником або раціоналізатором (або мати схильність до 

дослідної роботи); креативним; готовим зрозуміти та прийняти нестандартні ідеї 

або рішення своїх учнів; широко освіченим; досвідченим; артистичним; таким, що 

може доступно пояснити та показати на практиці; зацікавленим у своїй професії; 

таким, що може прищепити інтерес до своєї професії; таким, що вміє знайти 

підхід до кожного учня; обізнаним у світі сучасних технологій; гарним 

психологом, який розуміє потреби та стан своїх учнів; багатогранною 

особистістю; гнучким, готовим змінюватися. 

Як помітно з наведених відповідей студентів, їм видаються важливішими 

особистісні якості вчителя, утім, що стосується професійних характеристик, то 

тут вони виявили себе досить вимогливими, указавши навіть на необхідність 

винахідницької або раціоналізаторської складової вчительської праці.  

Високий рівень досвіду іміджеформувальної діяльності 

Майбутній учитель технологій усвідомлює, що є іміджевою компетентністю, 

компонентами зовнішності студента; манерами спілкування та мовленнєвої 

культури, морально-етичними якостями, то студенти переконані, що вчитель 

технологій має бути: 1) добрим або доброзичливим, 2) розумним, 3) суворим (або 

помірно суворим), 4) вимогливим, 5) цілеспрямованим, 6) толерантним, 

7) витриманим, 8) життєрадісним, 9) із почуттям гумору, 10) здатним визнати 

свою неправоту, 11) справедливим, 12) комунікабельним, 13) відповідальним, 

14) ентузіастом своєї справи, 15) гнучким, 16) авторитетним, 17) урівноваженим, 

стриманим, 18) пунктуальним, 19) тактовним, 20) чесним, 21) готовим допомогти, 

22) не схильним до фамільярності, 23) мати привабливу зовнішність, 24) чуйним, 

25) дотепним, 26) сучасним, 27) таким, що ставиться до інших з повагою, 

28) інтелігентним, 29) дотримуватися своїх обіцянок. 
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Щодо професійних характеристик, то студенти переконані, що вчитель 

технологій має бути: об’єктивним щодо оцінки знань і людей; компетентним у 

своєму предметі; винахідником або раціоналізатором (або мати схильність до 

дослідної роботи); креативним; готовим зрозуміти та прийняти нестандартні ідеї 

або рішення своїх учнів; широко освіченим; досвідченим; артистичним; таким, що 

може доступно пояснити та показати на практиці; зацікавленим у своїй професії; 

таким, що може прищепити інтерес до своєї професії; таким, що вміє знайти 

підхід до кожного учня; обізнаним у світі сучасних технологій; гарним 

психологом, який розуміє потреби та стан своїх учнів; багатогранною 

особистістю; гнучким, готовим змінюватися. 

Достатній рівень досвіду іміджеформувальної діяльності 

Майбутній учитель технологій усвідомлює, що є іміджевою компетентністю, 

компонентами зовнішності студента; манерами спілкування та мовленнєвої 

культури, морально-етичними якостями. Щодо професійних характеристик, то 

студенти переконані, що вчитель технологій має бути: не об’єктивним щодо 

оцінки знань і людей, а наполегливим; компетентним у своєму предметі; 

креативним; готовим зрозуміти та прийняти нестандартні ідеї або рішення своїх 

учнів; не обов’язково широко освіченим; не обов’язково артистичним; таким, що 

може доступно пояснити та показати на практиці; зацікавленим у своїй професії; 

таким, що може прищепити інтерес до своєї професії. 

Низький рівень досвіду іміджеформувальної діяльності 

Майбутній учитель технологій не усвідомлює, що є іміджевою 

компетентністю, не приділяє уваги компонентам зовнішності; не приділяє уваги 

манері спілкування та мовленнєвій культурі, морально-етичним якостям. Щодо 

професійних характеристик, то студенти переконані, що вчитель технологій має 

бути: не об’єктивним щодо оцінки знань і людей, а наполегливим, авторитарним; 

компетентним у своєму предметі; креативним; не обов’язково широко освіченим;  

не обов’язково артистичним. 
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Додаток Х 

Нарахування умовних одиниць за результатами діагностичних методик 

 

№ 
з/п Методика Результат 

Кількість 
умовних 
одиниць 

Рівень – високий  3 
Рівень – середній 2 

1 Спостереження задля визначення 
рівня культури зовнішнього 
вигляду Рівень – низький  1 

9–10 балів 5 
7–8 балів 4 
5–6 балів 3 
4 бали 2 

2 Експертна оцінка та 
спостереження, спрямоване на 
оцінку предметно-технологічної 
компетентності студента 

3 бали 1 
вкрай висока ясність «Я-
концепції»; 5 

середня ясність «Я-
концепції», ближче до 
високої; 

4 

середня ясність «Я-
концепції»; 3 

середня ясність «Я-
концепції», ближче до 
низької; 

2 

3 Методика вивчення ясності «Я-
концепції» (методика Кемпбелла 
SCC) 

вкрай низька ясність «Я-
концепції». 1 

самооцінка висока 
адекватна; 5 

самооцінка середня 
адекватна; 4 

самооцінка низька 
адекватна; 3 

самооцінка висока 
неадекватна; 2 

4 Методика дослідження 
самооцінки особистості С. Будассі 

самооцінка низька 
неадекватна 1 

За шкалою «Набуття 
знань» та  «Оволодіння 
професією»: 

- 12,6–10 балів; 

5 

- 9–4 балів; 3 

5 Методика вивчення мотивації 
навчання у вузі Т. Ільїної – для 
бакалаврської підготовки 

- 3–1 балів. 1 
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За шкалою «Оволодіння 
професією»: 

- 10–8 балів; 
5 

- 7–4 балів; 3 
- 3–1 балів. 1 
  

Продовж. додат..Х 
За шкалою «Отримання 
диплому»: 

- 10–8 балів 
5 

- 7–4 балів; 3 
- 3–1 балів. 1 

1. Мовна компетентність 
викладача, учителя: 

• а, в, д; 
3 

 • б, г, е. 1 
2. Інтонаційна 
компетентність  педагога:    

• а, в, д, ж; 
3 

 • б, г, е, з. 1 
3. Інформативність 
заняття: 

• а, в, д; 
3 

• б, г, е. 1 
4. Стиль педагогічного 
керівництва: 

• в, д; 
3 

• а, г; 2 
• б, е, ж. 1 

5. Характер практичної 
діяльності учнів на 
заняттях: 

• а, в; 

3 

• б, г. 1 
6. Продуктивність 
практичної діяльності 
учнів на даному занятті: 

  • а, в, д; 

3 

  • б, г, е. 1 

6 Інтегральна оцінка ефективності 
професійної діяльності вчителя  
(методика М. Фетіскіна) 
 

7. Домінантна 
цілеспрямованість учнів: 

• а, г;  
3 
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• б, в; 2 
• д, е. 1 

8. Задоволеність учнів 
заняттями з певного 
предмету: 

 • а, б, в; 

3 

   • г, д, е. 1 
9. Діяльнісні стани учнів: 

  • а, б, в; 3 

  • б, е; 2 
  • г. 1 
  

Продовж. додат. Х 
10. Спрямованість 
розумової діяльності 
учнів: 

• а, в; 

3 

• б; 2 
• г. 1 

11. Дидактична 
компетентність: 

• а, б; 
3 

• в, г. 1 
12. Методична 
компетентність 
викладача: 

• а, г; 

3 

• б, в. 1 
Рівень: високий; 5 

середній; 3 
6 «Самооцінка професійно-

педагогічної мотивації» 
(адаптований М. Фетіскіним) низький. 1 

Рівень: високий; 5 
середній; 3 

7 Експертна оцінка культури 

мовлення 
низький. 

1 
Рівень комунікативних 
схильностей:  

дуже високий; 5 
високий; 4 
середній; 3 
нижче середнього; 2 

8 Методика «Комунікативні й 
організаторські схильності» – для 
бакалаврської підготовки 

низький. 1 
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Рівень організаторських 
схильностей: 

дуже високий; 5 
високий; 4 
середній; 3 
нижче середнього; 2 
низький. 1 

Експертна оцінка: 
45–49 балів 5 
35–44 бали 4 
20–34 бали  3 
11–19 балів  2 

9 Діагностика ефективності 
педагогічних комунікацій – для 
магістерської підготовки 

7–10 балів 1 
високий 5 
достатній 3 

10 Рівні засвоєння спецкурсу «Імідж 
сучасного вчителя технологій» 

низький 1 
Рівень:   високий; 5 

Продовж. додат. Х 
середній; 3 

11 Спостереження задля визначення 
рівня мотивації до створення 
власного професійного іміджу 

               низький.  1 
Результат тесту: 
100–150 балів 1 
50–99 балів  3 

12 Методика «Самооцінка рівня 
онтогенетичної рефлексії» 

0–49 балів  5 
Рівень: високий; 5 

 середній. 3 
13 Опитування щодо наявності 

досвіду іміджеформувальної 
діяльності  низький 1 

Рівні:  дуже високий 5 
високий 4 
середній 3 
низький 2 

14 Креативність особистості 

дуже низький 1 
100–90 балів 5 
89–75 балів 3 

15 Академічна успішність  

74–60 балів 1 
Рівень: високий; 5 

 середній. 3 
16 

 
 

Портфоліо вчителя технологій 

 низький 1 
Рівень: високий; 5 

 середній. 3 
17 Методика «Духовний розвиток 

особистості» 
 низький 1 
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Додаток Ц 

Міністерство освіти і науки України 

Слов’янський державний педагогічний університет 

Технологічний факультет 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради  

технологічного факультету:  

/декан технологічного факультету  

доц. Бондаренко В.І./ 

„___” _________________2010 р. 

 

 

 

 

 

Виховна програма 

технологічного факультету 

 

 

«УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ: 
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