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УДК [378.011.3:796] 

Н. О. Гайдук, О. Ю. Подибайло  

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Глибокі зміни, що відбуваються у суспільній структурі, 

економічних, соціальних і культурних процесах, модернізація освіти 

висувають нові вимоги до якості підготовки майбутнього вчителя 

фізичної культури. Ці зміни визначили нові орієнтири щодо організації 

професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах 

України. Держава, її система освіти ставила і ставить перед вчителем

фізичної культури певні цілі і завдання, висуває нові вимоги до його 

особистості. Вже сьогодні, суспільству потрібен не тільки вчитель, який 

дає знання, репродукує їх, грамотний виконавець, а, насамперед, 

професіонал, здатний до постійного самовдосконалення, орієнтований на 

творчість і гнучкість мислення; особистість, що володіє високою 

загальнолюдською культурою, вміє спрогнозувати кінцевий результат 
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своєї діяльності, втілити в життя свої ідеї, активна, емоційно 

врівноважена і вольова особа.  

Тому основними умовами, які нині визначають напрями 

модернізації сучасної української освіти, є спрямування на розвиток 

творчого самостійного мислення студентів, їх професійних здібностей до 

майбутньої професійної. 

Сучасний вчитель фізичної культури повинен бути готовим до змін, 

які відбуваються під впливом глобалізаційних процесів у світі, здатним 

до систематичної роботи над собою, до постійного самовдосконалення та 

пошуку гнучких технологій навчання, ефективних методів, прийомів і 

форм організації  педагогічної взаємодії. 

Сьогодні актуалізуються питання утвердження професійного 

іміджу вчителя фізичної культури, перед яким держава ставить 

відповідальність за виховання у дітей бережливого ставлення до 

власного здоров’я та утвердження пріоритетів здорового способу життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми особливої значущості набувають наукові 

пошуки щодо розв’язання проблеми підготовки вчителя, що є запорукою 

його успіху в майбутній педагогічній діяльності. Зокрема, М. Дідик, 

А. Капська, В. Сластенін, Г. Сухобська, П. Щербань, В. Ягупов 

обґрунтували сутність і структуру педагогічної діяльності, В. Семиченко 

– її методологічні та психологічні особливості. Проблему формування 

педагогічної майстерності вчителя досліджували Є. Барбіна, Н. Бутенко, 

І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривоніс, Г. Сагач та ін. В. Баркасі, 

А. Карпова, А. Маркова, Л. Мітіна, І. Міщенко та ін. 

Багатьма науковцями, професійний імідж, розглядається як 

невід’ємна складова професійної культури вчителя, як механізм 

професійної та особистісної соціалізації. Поняття «імідж» увійшло до 

словників психології, педагогіки, політології, соціології та інших наук. 

Сучасними дослідниками імідж розглядається як образ,цілеспрямовано 

сформований суб’єктом та зорієнтований на самовідчуття [7, с. 5].  

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень у галузі 

педагогіки, психології, та фізичного виховання до означеної проблеми, в 

Україні бракує наукових праць присвячених формуванню саме 

професійного іміджу майбутнього вчителя фізичної культури. 

В науці не досліджувалися педагогічні умови ефективності 

формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури, 

ще не знайшли достатнього теоретичного обґрунтування й тому 

потребують наукового розгляду.  

Сьогодні, на наш погляд, саме професійний імідж виступає 

показником культури педагогічної діяльності, яка забезпечує професійну 

ідентифікацію й саморозвиток особистості вчителя фізичної культури. 

Мета нашої роботи полягає у розгляді педагогічних аспектів та 

умов формування професійного іміджу майбутніх учителів фізичної 

культури у вищих навчальних закладах. Приділяється увага аналізу 



 

 

 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (308), 2017  

 

 15 

останніх досліджень у сфері іміджології та підкреслюється  необхідність 

внесення змін у навчально-виховний процес вищого навчального 

закладу.  

Проблема професійного становлення майбутніх фахівців у вищих 

навчальних закладах на сьогоднішній день набуває особливої 

актуальності. Основним критерієм роботи вищого навчального закладу є 

рівень підготовленості випускників, раціональне поєднання теоретичних 

знань з умінням застосовувати їх на практиці, що означає потребу вести 

пошук ефективних форм навчання, удосконалення програм, розробку 

нових навчальних методик.  

Зокрема, Закон України «Про вищу освіту» передбачає створення 

таких умов навчання та виховання, які б забезпечували «можливість 

інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного 

розвитку студента, що сприяє формуванню професійно досвідченої, та 

вихованої особистості» [6, с. 75]. Вирішити це завдання можливо лише за 

умови єдності трьох складових вищої освіти – навчання, розвитку і 

виховання. 

Залучення студентів до створення в уяві образу майбутньої 

професії може стати спонукальною силою, перетворитись у 

цілеспрямоване формування іміджу, справити емоційно-психологічний 

вплив на особистість, визначити цінності професійної діяльності вчителя 

фізичної культури та створити кар’єрне устремління в професійно-

творчої діяльності. 

Стрімкий розвиток сучасних педагогічних технологій вплинув на 

впровадження різноманітних методів та форм організації навчальної 

діяльності студентів, які спрямовані на формування професійно-

педагогічного іміджу майбутнього фахівця. У контексті формування 

іміджу сьогодні значна роль відводиться не лише професійним знанням 

та умінням, а й формуванню світоглядних орієнтацій особистості. Тому 

що вища освіта є цілісним комплексом навчально-методичної підготовки 

майбутнього вчителя фізичної культури. Питання формування 

професійного іміджу, який є найважливішою складовою професійної 

компетентності, стає головним завдання у багатьох сучасних 

дослідженнях. 

Професійна готовність майбутнього вчителя фізичної культури 

виступає як цілісний стан особистості, що виражає якісні характеристики 

її спрямованості, свідомості, професійної позиції, іміджу, рівня 

оволодіння професійно-педагогічними діями. 

Розгляд професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури 

як чинника ефективної професійної діяльності зумовлює необхідність 

обґрунтувати деякі теоретичні аспекти окресленої проблеми.  

Професійний імідж майбутнього фахівця фізичного виховання – це 

імідж, який він формує й відшліфовує не тільки протягом своєї 

професійної діяльності, а й упродовж усього життя, опираючись при 

цьому на отриману спеціальну підготовку у вищому навчальному закладі 
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та власний практичний досвід. Професійний імідж моделюється також 

під впливом зовнішнього оточення, зокрема конкретного професійного 

середовища, у якому перебуває фахівець, і віддзеркалює результати його 

систематичної роботи над собою в період становлення творчої 

особистості. 

Розгляд професійного іміджу майбутніх учителів фізичної культури 

як чинника ефективної професійної діяльності зумовлює необхідність 

обґрунтувати деякі теоретичні аспекти окресленої проблеми.  

Передусім, з’ясуємо сутність головних ключових понять. У 

психолого-педагогічних джерелах імідж (англ. image – образ) трактують 

як: 

 уявлення про людину, що формується на основі її зовнішнього 

вигляду, звичок, манери говорити, менталітету, вчинків тощо [2, с. 9]; 

 образ , що формується цілеспрямовано і має справляти емоційно-

психологічний вплив на когось з метою популяризації, реклами тощо 

[5, с. 103]. 

У педагогічній науці є різні підходи щодо класифікації іміджу. 

Зокрема, за функціональним підходом виокремлюють такі види іміджу: 

 особистісний – імідж педагога, зумовлений його внутрішніми 

рисами й особливими індивідуальними рисами; 

 професійний – імідж вчителя, детермінований професійними 

якостями; 

 бажаний – імідж, до якого прагне вчитель; 

 дзеркальний – імідж, що відповідає його уявленню про себе; 

 корпоративний – імідж школи, вищого навчального закладу, 

факультету тощо [4]. 

Імідж класифікують також за іншими параметрами: особистісний, 

професійний, корпоративний. Може бути як позитивний, так і 

негативний. 

Структура іміджу вчителя передбачає наявність таких компонентів: 

 внутрішнє «Я» (внутрішній образ вчителя, що відповідає 

обраному фаху й виявляється в його професійній культурі та мисленні, 

емоційності й творчому на строї, привабливості та вишуканості, 

внутрішній стійкості й гідності, позиції та рівні мобілізації тощо); 

 зовнішній вигляд вчителя (засвідчує про ціннісні риси, які в 

гармонійному поєднанні з педагогічним артистизмом створюють 

позитивний образ учителя,сприяють формуванню гарного враження й 

репутації, допомагають виявити себе не тільки привабливою людиною, 

але й чудовим педагогом); 

 використання вербальних і невербальних засобів спілкування 

(жести, міміка, пантоміміка, інтонація, магія слова, темпоритм мовлення 

педагога мають привертати увагу учнів до нього, викликати довіру і 

налаштувати їх на активну взаємодію). 
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Створення іміджу вчителя – довготривалий і складний процес. Його 

результативність залежить від передумов, специфіки та технологій 

формування Я-концепції особистості та інших чинників, що 

взаємозумовлені й взаємопов’язані між собою. Особливого значення у 

формуванні іміджу вчителя ми надаємо Я-концепції майбутнього 

педагога. 

Під Я-концепцією розуміють динамічну систему уявлень людини 

про себе, яка охоплює як власне усвідомлення своїх фізичних, 

інтелектуальних та інших якостей, так і самооцінку і власне сприйняття 

зовнішніх чинників, що впливають на неї [1, с. 521]. 

Технологія формування іміджу майбутнього вчителя фізичної 

культури у процесі вивчення педагогічних дисциплін та під час різних 

видів педагогічної практики має спиратися на осмислення й 

усвідомлення студентами: 

 «реального Я» (адекватна самооцінка майбутнім учителем себе, 

своїх особистісних рис, поведінки, ставлення до інших тощо); 

 «ідеального Я» (уявлення про те, яким має бути ідеальний 

учитель, які риси мають бути йому притаманні); 

 «антиідеального Я» (уявлення про риси, які «працюють» не 

тільки проти самого вчителя, а й проти навчального предмета, який він 

викладає, проти школи, у якій він працює, проти учнів); 

 «професійного Я» (уявлення і самооцінка своїх професійних рис, 

мотивів і ціннісних установок, стилю організації педагогічної взаємодії 

тощо). 

Аналіз психолого-педагогічних джерел дослідження засвідчує, що 

для формування іміджу вчителя фізичної культури важливе значення 

мають такі компоненти: 

 когнітивний, який виражає знання й уявлення студента про 

себе; 

 оцінний, який характеризує здатність до самооцінки того, що 

він про себе знає; 

 поведінковий, який свідчить про те, як поводить себе людина 

відповідно до того, що вона про себе знає і як себе оцінює [3]. 

У процесі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури 

необхідно приділяти увагу гармонійному розвитку педагогічних 

здібностей студентів:  

 виховних, дидактичних, комунікативних, організаційних, 

перцептивних, сугестивних; 

 дослідних – а також науково-пізнавальних здібностей, 

емоційної стійкості, спостережливості, педагогічного оптимізму. 

Рівень їх розвитку суттєво впливає на формування іміджу педагога. 

В основі формування іміджу лежить формальна система ролей, які 

людина виконує у своєму житті. Її доповнюють риси характеру, 

інтелектуальні особливості, зовнішні дані, манера одягатися тощо. З 
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огляду на це педагогічна техніка є не тільки важливим компонентом 

педагогічної майстерності, а й підвалиною формування іміджу педагога. 

У педагогічній техніці виявляється здатність до регулювання власного 

самопочуття, уміння вчителя використовувати свій психофізичний 

апарат, вербальні та невербальні засоби комунікації для виховного 

впливу на учнів. Власне завдяки цим умінням педагог створює свій 

професійний імідж (привабливість, культуру, приємні манери тощо). 

Для успішного виконання вчителем своїх основних завдань 

(навчати, розвивати та виховувати) потрібно, щоб він був авторитетом в 

очах своїх учнів. Він повинен володіти основними компонентами 

педагогічного іміджу: професійним, особистісним та соціально-

поведінковим. Слід зазначити, що професійно-особистісні значущі 

властивості (якості) вчителя будуть по-різному представлені залежно від 

того, хто їх оцінює. Чинники, що формують імідж учителя фізичної 

культури: – сам учитель, який має високу думку про значення своєї 

професії, захопленість нею, переконаність у її суспільній і особистій 

значимості, прагнення піднести її престиж. 

У процесі дослідження складових функціонування професійного 

іміджу майбутнього вчителя фізичної культури виникла необхідність 

визначення педагогічних умов, які забезпечуватимуть успішне всебічне 

формування професійного іміджу.  

Такі дослідники, як, В. Андрєєв, В. Ледньов, В. Ляудіс під 

педагогічними умовами розуміють – сукупність об’єктивних 

можливостей, обставин і заходів, які супроводжують освітній процес, що 

певним чином структуровані й спрямовані на досягнення мети. 

Тому,виходячи із зазначеного вище, можна визначити педагогічні умови 

як сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин освітнього процесу, від 

реалізації яких залежить процес формування професійного іміджу. 

Педагогічні умови виступають при цьому необхідним компонентом 

процесу професійної підготовки студентів та враховувалися при побудові 

освітнього процесу вищих навчальних закладів. 

Щодо питання створення професійного іміджу майбутнього 

вчителя фізичної культури, педагогічні умови не можуть бути обмежені 

лише обов’язками, оскільки формування іміджу майбутнього вчителя 

фізичної культури базується на принципах єдності суб’єктивного та 

об’єктивного, внутрішнього та зовнішнього, сутності та явища, 

можливого та необхідного. З урахуванням взаємної залежності свідомої 

безпосередньої участі реципієнтів впливу та ретельно підготовленого 

середовища були сформульовані наступні умови, які забезпечуватимуть 

найбільш ефективне формування професійного іміджу майбутнього 

вчителя фізичної культури: – сформованість мотиваційного компоненту 

професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури з 

урахуванням їх діяльності, що охоплює комплекс зусиль, пов’язаних з 

усвідомленням необхідності формування власного позитивного іміджу, з 

розвитком інтересу до власної особистості та навколишнього світу, 
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підвищенням самооцінки та творчої активності. – діагностика 

особистісних новоутворень рефлексії педагогічної діяльності, що задає 

поетапність процесу формування та корекція професійного іміджу 

фахівців і принципу різноманітності у відборі форм та методів роботи з 

формування професійного іміджу майбутніх фахівців; – спрямованість 

змісту навчальних дисциплін на формування професійного іміджу 

майбутнього вчителя фізичної культури; – активізація суб’єкта в процесі 

формування професійного іміджу, яка передбачає активність 

майбутнього фахівця в процесі формування власного іміджу, оволодіння 

навичками самопізнання, самовдосконалення, самоіміджування та 

проектування ефективного іміджу. Зазначені педагогічні умови повинні 

реалізовуватися в навчальній, позанавчальній формах організації 

освітнього процесу. 

Отже, під час вивчення студентами педагогічних дисциплін 

необхідно розвивати здатність до саморегулювання, культуру 

зовнішнього вигляду, культуру педагогічного спілкування, лексичне 

багатство майбутнього вчителя фізичної культури. 

Імідж майбутнього вчителя фізичної культури створюється як на 

основі його реальної поведінки, так і під впливом оцінних суджень і 

думок про нього учнів, колег та інших учасників педагогічного процесу.  

Формування іміджу майбутнього вчителя фізичної культури 

відбувається поетапно під час вивчення студентами загальних засад 

педагогіки, психології,спецкурсів, «Теорії та методики фізичної 

культури», спортивно-педагогічного вдосконалення, музично-ритмічного 

виховання та проходження педагогічних практик. 

У процесі вивчення педагогічних дисциплін важливого значення 

треба надати розвиткові педагогічного цілепокладання, професійного 

мислення, педагогічної інтуїції, мистецтва педагогічної імпровізації. 

Отже, на сучасному етапі для вчителя фізичної культури наявність 

професійного іміджу є необхідною умовою, яка дає йому змогу показати 

себе учням як професіонала, водночас не нівелюючи людську 

індивідуальність, може бути засобом поліпшення успішності 

навчального процесу та якості відносин, що складаються в системі 

«вчитель – учень». 

Ефективність створення професійного іміджу студентів 

педагогічних навчальних закладів залежить від уміння та здатності 

застосовувати стратегії, пов’язані з інноваційними педагогічними 

технологіями, та може бути забезпечена створенням необхідного 

середовища у вищому навчальному закладі, яке сприяє формуванню у 

студентів мотивації та інтересу до підвищення свого професійного 

рівня, розкриттям сутності та змісту формування іміджу. 
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Гайдук Н. О., Подибайло О. Ю. Педагогічні аспекти та умови 

формування професійного іміджу майбутніх учителів фізичної 

культури у вищих навчальних закладах 
У статті розглядаються теоретичні аспекти та умови формування 

професійного іміджу майбутніх учителів фізичної культури у вищих 

навчальних закладах в сучасних умовах навчання, та формування 

структури самого іміджу вчителя-професіонала фізичної культури, 

компонентам зовнішніх та внутрішніх факторів його детермінації. 

Виявлено основні складники, які впливають на формування іміджу 

майбутнього вчителя фізичної культури. 

Основна увага приділяється необхідності внесення змін у 

навчально-виховний процес вищого навчального закладу з метою 

реалізації виділених педагогічних умов.  

Ключові слова: імідж, професійний імідж, майбутній вчитель, 

фізична культура, особистість, самоосвіта, самовиховання, 

самосвідомість, діяльність майбутнього вчителя фізичної культури.  

 

Гайдук Н. А., Подыбайло А. Ю. Педагогические аспекты и 

условия формирования профессионального имиджа будущих 

учителей физической культуры в высших учебных заведениях 
В статье рассматриваются теоретические аспекты и условия 

формирования профессионального имиджа будущих учителей 

физической культуры в высших учебных заведениях в современных 

условиях обучения и формирования структуры самого имиджа учителя-

профессионала физической культуры, компонентам внешних и 

внутренних факторов его детерминации.  

Выявлены основные составляющие, которые влияют на 

формирование имиджа будущего учителя физической культуры.  
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Основное внимание уделяется необходимости внесения изменений 

в учебно-воспитательный процесс высшего учебного заведения с целью 

реализации выделенных педагогических условий. 

Ключевые слова: профессиональный имидж, педагогические 

условия, деятельность будущего учителя физической культуры, учебный 

процесс, будущий учитель, физическая культура . 

Haiduk N., Podybaylo A. Pedagogical Aspects and Conditions of the 

Professional Image of the Future Teachers of Physical Education in 

Universities 
The theoretical aspects and conditions of the professional image of the 

future teachers of physical education in higher education in modern conditions 

of training and forming the structure of the professional image of the teacher 

of physical training, the components of external and internal factors of its 

determination.   

The basic elements that influence image formation of future teacher of 

physical education. The focus is necessary to make changes in teaching - 

educational process of higher educational institution dedicated to implement 

pedagogical conditions. 

The article gives an attempt to expose essence of concept of image, 

professional image  and the image of future profession. 

The efficiency of creating professional image in students of teacher 

training higher educational institutions depends on the ability and skills to 

apply strategies related to innovative educational technologies; it can create 

the necessary environment in higher education, which contributes to students 

motivation and interest in the development of their skills, revealing the subject 

matter and content of image development. 

Key words: professional image, future teacher, physical culture, 

pedagogical terms, activity of future teacher of physical culture. 
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