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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Імідж сучасного вчителя технологій» 

складена відповідно до освітніх програм та навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти рівня «магістр» спеціальності 6.010103 Технологічна 

освіта / 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) підготовки 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є активна спрямованість 

на формування в майбутніх вчителів технологій ціннісних орієнтацій на 

самореалізацію та саморозвиток у професійній діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка вищої школи та методологія 

педагогічних досліджень, університетські студії, психологія вищої школи, 

професійний імідж викладача вищої школи, теорія і методика навчання 

технологій тощо. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Імідж особистості як феномен її соціального буття і предмет наукового 

дискурсу; 

2. Професійний імідж майбутнього вчителя технологій в особистісному 

вимірі; 

3. Технологія формування професійного іміджу. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою курсу 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. 

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 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. 

1.2. Завдання курсу: 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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні спрямовувати знання та вміння,  

загальні: 

- пізнавально-інтелектуальна компетентність: теоретичні основи іміджелогії; 

основні поняття іміджелогії, що забезпечують усвідомлення закономірностей і 



механізмів формування та корекції професійного іміджу вчителя технологій; 

види іміджу та його компоненти; алгоритми й методи формування позитивного 

професійного іміджу вчителя технології; 

спеціальні: 

- 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; 

- 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. 

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «імідж 

сучасного вчителя технологій» 90 академічних годин / 3 кредити EСTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Імідж особистості як феномен її соціального буття і предмет 

наукового дискурсу 

Тема 1. Іміджелогія як наука й практична діяльність. 

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. Характеристика 

основних складників іміджу. «Я-концепція». Критерії класифікації іміджу. 

Сучасні типології й основні функції іміджу. 

 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль 2 

Професійний імідж майбутнього вчителя технологій 

в особистісному вимірі 

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. Імідж і 

реклама. Цілі реклами – інформативна, повідомлювальна, нагадувальна. 

Властивості іміджу. Створення позитивного іміджу в рекламі. Прийоми 

створення рекламного образу. Поняття «політичний імідж». Імідж як сполучна 

ланка між політиком і його аудиторією. Проблема «імідж і вибори». Механізми 

побудови політичного іміджу 

Тема 5. 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 6. 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 7. 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 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. 



Змістовий модуль 3 

Технологія формування професійного іміджу 

Тема 8. 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 9. 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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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання з навчальної 

дисципліни 

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни включає поточний 

контроль успішності, та складання підсумкового заліку. 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Для підсумкового контролю засвоєння здобувачами вищої освіти 

навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і 

самостійної роботи, передбачено проведення заліку, порядок проведення та 

зміст питань до якого наводяться в робочих навчальних програмах з 

урахуванням наявних засобів діагностики. Для чого викладачем створюються 

фонди засобів педагогічної діагностики, які включають типові завдання, 

контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивну 

оцінку знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з дисципліни. 

Основними завданнями самостійної роботи здобувачів вищої освіти є 

підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також 

самостійне вивчення окремих розділів дисципліни  за визначеною 

тематикою. 

 

 


