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Перспективи подальших досліджень пов’язані із навчанням 
студентів моделюванню дидактичної взаємодії в змісті проходження 
ними дистанційної педагогічної практики.  
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Здатність сприймати зміни та творити їх – найважливіша ха-

рактеристика способу життя в XXI ст. У зв'язку з цим освіта в сучасну 
історичну добу стає процесом, з допомогою якого людина і суспіль-
ство можуть повною мірою розкрити свій потенціал, що має покла-
датися на розумних, талановитих, морально досконалих професіоналів, 
здатних творчо змінювати освітній простір. Значну роль у цьому віді-
грають заклади вищої освіти, які надають можливість формувати необ-
хідні компетентності, а також поширювати світоглядні орієнтації особис-
тості прогнозовані на професійне становлення майбутніх фахівців. 

Психолого-педагогічна наука, інноваційна педагогіка постійно 
приділяє увагу питанням самоосвіти, самовдосконалення та самови-
значення особистості, покладаючись здебільшого на прагнення лю-
дини створити себе через свою професію, через побудову життєвої стра-
тегії і планування професійної діяльності. Таке прагнення має висту-
пити основним завданням викладачів закладів вищої освіти у системі 
підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Залучення 
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студентів до створення уявлення про майбутню професію може стати 
спонукальною силою цілеспрямованого формування іміджу закладу 
освіти, суб’єктів та об’єктів в освітньому процесі. 

Позитивний імідж майбутнього психолога – явище надзви-
чайно цікаве для педагогіки вищої школи у світлі нових вимог, які 
висуваються до педагога та студента в демократичному суспільстві, де 
на першому місці стоять гуманістичні цінності: цінність особистості, її 
моральних норм і вільного розвитку. Саме вища освіта покликана 
об’єднувати у цілісний комплекс різновекторні форми і методи на-
вчально-методичної підготовки майбутнього психолога та формувати 
його позитивний імідж.  

Актуальність розгляду цієї проблеми полягає в тому, що імі-
джологія виступає важливою складовою вихованості сучасної особис-
тості, необхідним компонентом професійної компетентності спеціа-
лістів різного профілю.  

Цілеспрямовані наукові дослідження на сучасному етапі на-
дали можливість виокремити нову галузь педагогічної науки – педа-
гогічну іміджологію, яка має на меті вивчення закономірностей та сут-
ності процесів формування педагогічного іміджу в контексті профе-
сійної соціалізації фахівців у сфері освіти та професії іміджмейкера. 

В свою чергу, іміджологія – технологія створення особис-
тісної привабливості. Її інформаційний банк складає дані таких дис-
циплін, як психологія, педагогіка, етика, соціологія, риторика, теат-
ральна режисура, акторська майстерність, косметологія, дизайн одягу 
тощо, зорентованих на отримання конкретного результату. Головне 
призначення іміджології – науково обґрунтувати: як створити приваб-
ливий імідж, як збудувати моделі достойної поведінки особистості в 
різних ситуаціях. При розробці ідеології іміджології як науково-прак-
тичного напрямку і навчального предмета необхідно звернутись до 
семантики поняття «імідж» [4]. 

Проблема іміджу почала розроблятися в науці достатньо не-
давно, всередині XX ст., а саме поняття «імідж» імпортоване в пе-
дагогіку з галузей реклами, менеджменту і політології. Трактування 
поняття «імідж» тісно пов’язане з поняттями образу людини, враження 
або уявлення про нього, з тим, як він уявляє себе з усіх позицій су-
часного соціуму [2]. 

Наявність іміджу – явище символічної природи, що містить та 
передає певну інформацію про людину з метою впливу на оточуючих, 
зокрема, інформацію про те, яка поведінка відносно носія іміджу 
прийнятна, якої поведінки можна чекати від нього самого та яку со-
ціальну роль він виконує.  
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Ця позиція знайшла підтвердження в працях П. Берда, який 
визначає імідж як «загальне враження, яке ви справляєте на оточую-
чих. Воно складається з того, як ви представляєте свої ідеї, як пово-
дитеся в суспільстві, як одягаєтеся, що говорите і що робите…» [1]. 
Слушним, на нашу думку, є його зауваження стосовно того, що імідж 
повинен міцно базуватися на внутрішній сутності людини, бути її ві-
дображенням.  

Поняття «імідж» в останні роки міцно увійшло до органайзера 
сучасного фахівця. У зарубіжних наукових джерелах поняття «імідж» 
співвідносять із такими поняттями, як «Я-концепція», «Я-образ», до-
слідженням яких займались Р. Бернс, У. Джемс, А. Маслоу та інші і є 
значним етапом внутрішньої психічної роботи щодо створення техно-
логії особистості, персональної привабливості, прийняття себе, на-
лаштування на позитивне ставлення до себе і оточуючих . 

Психологи сприймають імідж: як цілеспрямовано сформова-
ний образ особистості, що виділяє певні ціннісні характеристики, по-
кликаний справити емоційно-психологічний вплив на кого-небудь; як 
сукупність зовнішніх і внутрішніх характеристик особистості, яка фор-
мується в процесі саморозвитку і соціалізації, спілкування і діяльності, 
містить систему ролей, які людина грає у своєму житті, доповнюється 
рисами характеру, інтелектуальними особливостями, зовнішніми да-
ними, одягом та ін. [3].  

Таким чином, імідж людини є те, що орієнтоване на сприй-
няття соціумом як повідомлення про свій статус, професійну роль, 
унікальні риси і якості особистості. Розгляд професійного іміджу май-
бутнього психолога як чинника ефективної професійної діяльності 
призводить до необхідності більш глибокого аналізу поняття «імідж 
майбутнього психолога», як інтегральної характеристики, яка включає 
сукупність зовнішніх і внутрішніх, особистісних, індивідуальних та 
професійних якостей особистості і сприяє ефективності підготовки до 
професійної діяльності. Досягнення такої гармонійної сукупності якос-
тей вимагає від студентів усвідомленості дій, що в свою чергу немож-
ливо без рефлексії. З іншого боку, щоб рефлексувати свої характерис-
тики, майбутньому психологу необхідно знати які вимоги пред'являє 
йому студентська аудиторія і викладачі закладу вищої освіти. 

Теорія та практика формування іміджу психолога-професіо-
нала іміджу у закладах вищої освіти суттєво розкриває питання про те, 
якими якостями повинні володіти учасники педагогічного процесу для 
самоствердження в суспільстві. За результатами наукових досліджень 
професійного іміджу педагога-психолога вихідною позицією при цьому 
постають реальні люди зі своїми якостями, потребами, цінностями, 
думками та прагненнями [4].  
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За своєю сутністю не всі ціннісно-особистісні якості людини є 
ідеальними. Натомість, важливо погодитися з тим, що всі вони є зна-
чущими для формування іміджу професійного психолога. Можна при-
пустити, що серед них провідними виступають: культура мови, гнуч-
кість поведінки, справедливість, почуття гумору, відповідальність, перед-
бачливість, впевненість, емоційна стійкість, емпатійність, самоконтроль.  

Враховуючи достатньо великий перелік якостей ми зробили 
спробу їх систематизувати. До ознак особистісного спрямування, ви-
ходячи зі специфіки професійної діяльності, можна віднести: інте-
лектуальний потенціал, цілеспрямованість, рішучість, емоційність, силу 
волі, довіру, відвертість, наявність почуття гумору, оптимізм, інтуїцію 
в ухваленні рішень; до ознак професійно-спеціалізованих відносимо 
володіння мистецтвом комунікувати, уміння уникати конфліктів, уміння 
включати критичне та емоційне мислення, відповідність обіцянок вчин-
кам, конфіденційність, організаційну культуру професійної діяльності, 
відкритість в спілкуванні, психологічну взаємодію , вміння підбирати 
кадри, професійний досвід; соціально визначені ознаки визначають 
популярність, респектабельність, частоту згадування в засобах масової 
інформації, правильний спосіб життя, здоровий спосіб життя, сімей-
ність, зовнішній вигляд, матеріальне благополуччя; щодо технологіч-
них ознак, які можуть відобразити різні прийоми та методи, то варто 
зазначити, що вони й до теперішнього часу залишаються недостатньо 
дослідженими і індивідуальні .  

На наш погляд, поза увагою дослідників іміджу залишається 
також його особистісний аспект, оцінка значимості, створення якої 
відбувається в рефлексії культури професійної діяльності психолога. 
Ситуативна тривожність, страх показатися смішним, виявити свою 
некомпетентність, бути негативно оціненим уповільнюють процеси 
творчого саморозвитку майбутнього психолога. Без розвиненої внут-
рішньої рефлексії, усвідомлення витоків свого негативного пережи-
вання психолог не може переключитися на світ іншої людини (колег, 
студентів), побачити їх проблеми своїми очима. 

У педагогічній діяльності індивідуальний імідж психолога – 
це умова, засіб становлення індивідуальності обох суб’єктів навчання. 
Таким чином, імідж в сучасній науці розглядається як відносно по-
стійна категорія. Визначаючи, яким повинен бути індивідуальній імідж 
майбутнього психолога, здатного реалізувати завдання становлення 
особистості студента та враховуючи зазначене вище, відмітимо, що це 
має бути високоморальна особистість з гуманістичними рисами, які 
виявляються в його поведінці, вчинках, мові, в професійній діяльності, 
зовнішньому вигляді та ін.  
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З точки зору педагогіки, імідж – цілеспрямовано сформований, 
інтегральний образ, обумовлений відповідністю внутрішніх і зовніш-
ніх якостей суб’єкта, призначений забезпечити гармонійний взаємо-
вплив цього суб’єкта з навколишнім світом. Являючи собою систему 
взаємопов’язуючих характеристик фахівця, імідж стає засобом вирі-
шення особистих і професійних проблем.  

В. Шепель під іміджем вбачає образ людини, його «Я» пред-
ставлений світу [5]. Як бачимо, автор співвідносить поняття «імідж» з 
поняттям «образ». Нам імпонує така точка зору автора, яка підкреслює 
цілеспрямованість створення образу, що включає в себе як зовнішні, 
так і внутрішні характеристики особистості і спрямованого на вирі-
шення особистих і професійних задач. 

Професійний імідж є складовою культури ділового спілку-
вання. В ньому зацікавлені представники будь-якої публічної професії, 
у тому числі й психологічної. Разом з тим не всі студенти мають уяв-
лення про те, як сформувати свій індивідуальний імідж.  

Індивідуальний імідж як динамічна характеристика, яка зна-
ходиться в постійній взаємодії суб’єкта – власника іміджу – з оточен-
ням (соціальним, природним, культурним), формується і розвивається 
в процесі професійної діяльності та безперервного самовдосконалення. 
Імідж психолога є гармонійною сукупністю зовнішніх і внутрішніх 
характеристик, а його формування – поетапний і довготривалий про-
цес, ефективність створення якого зумовлена рядом умов. Насамперед, 
це наявність у майбутніх психологів інтересу до себе і до світу, усві-
домлення ними необхідності формування позитивного іміджу; прояв 
власної активності майбутнього психолога у процесі формування про-
фесійного іміджу.  

Не менш важливими є знання вимог студентської аудиторії до 
особистості та діяльності професійного психолога; оволодіння ним 
прийомами самопізнання і самооцінювання, а також навичками проек-
тування індивідуального іміджу; дотримання принципу різноманіття 
форм і методів роботи з формування і корекції іміджу.  

Створення іміджу педагога-психолога – довготривалий і склад-
ний процес, який дозволяє виокремити три групи якостей, наявність 
яких дає уявлення про суть іміджу майбутнього психолога [5].  

Перша група містить якості комунікативного характеру: кому-
нікабельність як здатність легко встановлювати контакт із людьми; 
емпатію як можливість співпереживати іншим; рефлективність, яка 
уможливлює розуміння іншої людини; красномовність як складова вер-
бального впливу. Все це безпосередньо стосується «вміння і бажання 
подобатися» і свідчить про комунікативну компетентність особистості. 
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До другої групи входять характеристики особистості як на-
слідок її освіти і виховання – моральні цінності, психічне здоров'я, 
володіння набором людинознавчих технологій. До третьої групи нале-
жать знання, пов'язані з життєвим і професійним досвідом особистості, 
тому компетентність у цій царині можуть забезпечити позитивний імідж 
фахівця. Особливо це стосується психолога, діяльність якого молоді 
люди трактують не тільки як професіонала, здатного допомогти у важ-
кий період життя, але й як мудру, толерантну в життєвому сенсі людину. 

Майбутнім психологам необхідно усвідомити , що особливим 
професійним трендом позиціонування професійної іміджевої діяль-
ності компетентного практичного психолога є ввічливість, вдумли-
вість, вихованість, ерудованість, уважність, витримку, гнучкість по-
ведінки, гуманність, щирість, діловитість, дисциплінованість, скром-
ність, тактовність, культура мови, прагнення до самовдосконалення, 
мобільність, почуття гумору та ін. Таким чином, питання формування 
професійного іміджу набувають все більшої значущості, оскільки саме 
цей феномен охоплює як внутрішні складові особистості (прагнення, 
інтереси, досвід), так і зовнішні аспекти діяльності майбутнього фа-
хівця (вплив на них, відтворення соціальних стереотипів, інтерактивний 
двобічний зв'язок із суспільством).  

Позитивний імідж майбутнього психолога – це поєднання науки 
та професійного мистецтва, яке надає креативні можливості для кож-
ного студента. Правильно сформований позитивний імідж працює на 
фахівця, полегшує його професійну діяльність, робить його особис-
тість неповторною. Подальші дослідження потребують наукової інтер-
претації і практичних дій в розробці системи роботи з формування 
позитивного професійного іміджу майбутнього психолога в умовах 
професійної підготовки. 
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