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гічного процесу з метою взаємопорозуміння, розвитку особистісних якостей та 
спільного вирішення поставлених завдань; проектне навчання, що орієнтує уч-
ня на створення певного продукту, а не просто на вивчення навчальної теми або 
участі в якомусь виховному заході. 

Використання сучасних педагогічних технологій у процесі викладання та в 
позакласній роботі, а саме проектної технології забезпечують реалізацію вихо-
вних завдань освіти для сталого розвитку: можливість висловлювати та відсто-
ювати власну точку зору; критично мислити; вчитися працювати у команді, до-
мовлятися та поважати демократичні рішення; бути толерантними та відповіда-
льними, відкритими для навчання та самонавчання; вміти приймати самостійні 
рішення у власному повсякденному житті. Захист учнівських та учительських 
проектів, які проходять кожного року у квітні, допомагає формувати особистіс-
ні риси, які розвиваються лише в діяльності. Спільна мета, узгоджені методи, 
засоби діяльності над проектом, спрямовані на досягнення спільного результату 
з розв’язання певної проблеми, значущої для учасників проекту. 

Процес навчання та виховання спрямований на формування вмінь прийма-
ти рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економі-
ки, екології, соціальної справедливості, при цьому умови креативності компле-
ксу навчально-виховних заходів визначаються з урахуванням культурних, соці-
альних та економічних аспектів життєдіяльності учня, особистісно-
орієнтованого підходу, пріоритету гуманно- та екоцентричних цінностей. Отже, 
інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку забезпечить 
формування готовності випускника до повноцінного функціонування в соціумі, 
що потребує конкурентоспроможних фахівців. 

 
Т. Г. Ковальчук, О. Я. Радченко 

 

СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Постановка проблеми. Помітною тенденцією розвитку сучасної освіти є 
нові вимоги до особистості педагога, зокрема фахівця дошкільного навчального 
закладу. Батьки надають перевагу дошкільним закладам з позитивним іміджем. 
У зв’язку з цим, керівники навчальних закладів відповідально ставляться до ви-
бору педагогічних кадрів, адже від іміджу кожного педагога залежатиме і прес-
тиж дошкільного закладу загалом. Професія педагога особлива, бо дитинство – 
важливий період у формуванні особистості дошкільника. Діти, проводячи у ди-
тячому садку значну частину часу, віддзеркалюють модель поведінки вихова-
теля. Тому виникає необхідність формування професійного іміджу педагога 
дошкільного навчального закладу. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз літератури свідчить про те, що пи-
тання іміджу неодноразово було предметом дослідження вітчизняних і зарубі-
жних учених, зокрема розглядалися такі аспекти: тлумачення поняття «імідж» 
та способи його створення (О. Панасюк, О. Перелигіна, В. Шепель Г. Почепцов 
та ін.) питання «педагогічного іміджу» (Н. Гузій, Т. Довга, А. Калюжний та ін.); 
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особливостям професійної підготовки вихователів дошкільних закладів 
(Л. Артемова, Г. Бєлєнька, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Загородня, Т. Поніманська 
та ін.). Спроби опису іміджу дошкільної установи та вихователя ДНЗ ми знахо-
димо в роботах М. Апраксіної, Л. Загородньої, К. Крутій, Т. Марєєвої, 
В. Сергеєвої, Р. Шулигіної та ін. Проте системних досліджень, присвячених 
проблемі професійного іміджу педагога ДНЗ, його структури, способів його 
формування не здійснено. 

Мета статті – з’ясувати сутність педагогічного іміджу педагога дошкі-
льного закладу та обґрунтувати його структурні компоненти.  

Основна частина. Насамперед, хочемо звернути увагу, що говорячи про 
педагога дошкільного навчального закладу, ми в це поняття включаємо не лише 
вихователів, а й музичних керівників, інструкторів з фізкультури, адже їх вплив 
на особистість дошкільника незаперечний. 

Розгляд професійного іміджу майбутніх фахівців дошкільної освіти як чин-
ника ефективної професійної діяльності зумовлює необхідність більш глибоко-
го аналізу поняття «імідж». У науковій літературі існують різноманітні тлума-
чення зазначеного поняття: 

– це «образ, який наділяє явище характеристиками, що лежать за межами 
його реальної сутності, за межами тієї якісної визначеності, яка стає відомою в 
практиці безпосередньої взаємодії людини з цим явищем. За допомогою асоціа-
цій те чи інше явище наділяється практично будь-якими характеристиками» 
[4,с. 43]; 

– «штучно сконструйований за певними правилами зі спеціальними цілями 
образ, який за допомогою асоціацій наділяє об’єкт/суб’єкт (заклади, керівники), 
додатковими цінностями (соціальними, політичними, естетичними), завдяки 
яким він сприймається більш економічно» [8, с. 17]; 

– це своєрідна сукупність особистих якостей людини, що сприяє виникнен-
ню взаємин з суспільством. Це не тільки візуальний образ, але й спосіб мислен-
ня, дій, учинків, уміння спілкуватися, мистецтво говорити й, особливо, слухати 
[3,с.141].  

У педагогіці вчені виділяють поняття «педагогічний імідж» – категорія, що 
характеризує стиль у професійно-педагогічній діяльності, манеру спілкування, 
уміння вирізняти свій образ серед інших, надавати йому естетичної виразності 
[2,с.28]. Таким чином, можемо підсумувати, що імідж людини спрямований на 
формування в оточуючих певного враження про власний статус, професійну ді-
яльність, риси характеру і моральні якості. 

Відсутність єдиного тлумачення «іміджу» призводить до того, що дослід-
ники по-різному підходять до визначення його типології, та структури. Напри-
клад, Л. Попова основними складовими іміджу педагога називає візуальну при-
вабливість; вербальну поведінку; невербальну поведінку; манери, етикет; чарі-
вність [7,с.41]. Структурними компонентами педагогічного іміджу, на думку 
Л. Мітіної, є зовнішній, процесуальний і внутрішній компоненти [6]. Також од-
ним з основних елементів педагогічного іміджу вважають артистизм, елементи 
театрального мистецтва [2]. Важливим аспектом у структурі іміджу є педагогі-
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чна етика, яка включає в себе професійний педагогічний обов’язок, педагогічну 
справедливість, професійну честь і гідність, педагогічну совість [3]. 

Подібні погляди на структуру іміджу професіонала ми знаходимо у 
Т. Марєєвої, яка виділяє такі компоненти: візуальний (зовнішній вигляд, невер-
бальні засоби комунікації, предметне середовище вихователя), аудіальний (во-
лодіння технікою та комунікативними якостями мовлення, ораторським мисте-
цтвом), професійний (компетентність вихователя, якість його праці в цілому, 
досвід, репутація, вміння самовдосконалюватися) та внутрішній (педагогічна 
спрямованість, психічне й психологічне, соціальне і духовне здоров’я, особис-
тісно-професійні якості педагога) [5].  

Узагальнення наявного матеріалу та власне бачення проблеми дозволило 
представити структуру педагогічного іміджу педагога ДНЗ наступним чином (див. 
рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура професійного іміджу педагога ДНЗ 
Враховуючи положення П. Берда, що «імідж повинен міцно базуватися на 

внутрішній сутності людини, бути її відображенням» [1, с. 65-67], ми вважаємо, 
що особистісні якості значною мірою визначають професійний компонент 
(професійні знання, вміння, навички; професійну компетентність); візуальну 
привабливість (зовнішній вигляд, міміка, жести артистизм), вербальний компо-
нент (мовлення, дикція).  

Робота з формування іміджу передбачає складну діяльність, в основі якої 
лежать безперервне самовдосконалення, тому самовиховання та самоосвіту 
вважаємо важливими складовими іміджу педагога ДНЗ. Зазначимо, що самов-
досконалення педагога повинне відбуватися в усіх напрямах і включати роботу 
над зовнішнім виглядом, мовленням та професійною компетентністю. Лише за 
цієї умови можна говорити про позитивний педагогічний імідж. 

Система роботи з побудови педагогічного іміджу педагога ДНЗ є складним 
довготривалим процесом, який включає в себе період навчання у навчальному 
закладі і безпосередню професійну діяльність, яка складається з роботи у педа-
гогічному колективі, співпрацю з батьками дошкільників і навчально – виховну 
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діяльність з вихованцями. Для формування іміджу педагога необхідно викорис-
товувати різні види роботи з батьками, що сприятиме позитивному ставленню 
батьків до нього. Під час роботи з дітьми використовувати інноваційні методи 
навчання, виховання, цікаві ігри, тобто розвивати професійний потенціал.  

Висновки. Охарактеризовані підходи дали змогу виокремити основні скла-
дові компоненти іміджу педагога дошкільного навчального закладу: професій-
ність, візуальна привабливість, вербальний компонент, які розглядаються крізь 
призму особистісних якостей. При цьому самоосвіта і самовиховання є не-
від’ємною складовою формування і підтримання позитивного педагогічного 
іміджу. Відтак визначені основні напрями, за якими варто аналізувати це по-
няття. Подальших розробок потребує методика формування іміджу педагога 
дошкільного навчального закладу. 
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ІНТЕГРУВАННЯ ЗМІСТУ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ 
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

 У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
 

Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку спрямована на досяг-
нення нової якості освіти на основі формування стрижневих компетенцій осо-
бистості, що дозволяють їй успішно інтегруватися в суспільство, бути мобіль-
ною та конкурентноспроможною, здатною до самоосвіти протягом усього жит-
тя, самореалізації, розкриття творчого потенціалу, визначення свідомого вибору 
і прийняття відповідальних рішень. Перевагою випереджаючої освіти для ста-
лого розвитку є те, що вона охоплює екологічну, економічну та соціальну про-
блематику навчання й виховання під кутом зору формування нової системи 
ціннісних орієнтирів та моделей поведінки учнів, і спрямована на забезпечення 
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ворізької Центрально-Міської гімназії 
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«Імпульс» 

Балихіна Людмила Геннадіївна, вчитель біології, екології, кур-
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Величко Тетяна Іванівна, учитель історії КЗ «НВК «ЗНЗ-ДНЗ» 
№ 13 Кам’янської міської ради 
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ської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 

Вознюк Лідія Володимирівна, канд. пед. н., доц., доцент кафед-
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