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У статті розглядаються проблеми щодо формування професійного іміджу 

майбутнього фахівця морського транспорту  у сучасних умовах професійної освіти. 

Основна увага приділяється питанню формування та збереження позитивної мотивації у 

курсантів морських закладів освіти і висвітленню якостей, які сприяють формуванню 

іміджу в професії. 
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Актуальність проблеми. Глибокі зміни, що відбуваються в суспільних структурах, 

економічні та соціально-культурні реалії, модернізація освіти ставлять нові вимоги до якості 

підготовки викладача. Проблема підготовки нових викладацьких кадрів особливої значущості 

набуває в умовах інтенсивного розвитку соціально-економічного та інформаційного 

суспільства. 

Сучасні соціально-економічні умови розвитку суспільства викликають необхідність 

підвищення рівня освіченості громадян, посилюють роль людського фактора в соціальних і 

економічних перетвореннях дійсності, що зумовлює потребу у висококваліфікованих 

педагогічних кадрах.  

Формування професійного іміджу у майбутніх фахівців, розвиток у курсантів 

здібностей до творчої діяльності вимагає тривалого часу і передбачає використання нових 

підходів до організації навчального та виховного процесу у вищій школі. 

Проблема професійного іміджу як відображення внутрішньої культури особистості в 

педагогічній науці спеціально не розглядалася. Професійний імідж забезпечує не тільки 

професійну ідентифікацію і саморозвиток особистості, але і, визначаючи становлення 

культури педагогічної діяльності педагога, стає однією з актуальних проблем. У практиці 

педагогічної підготовки професійний імідж або не співвідноситься з педагогічною технікою, 

технологією, або виключається з культури педагогічної діяльності як її компонент. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Структурні компоненти іміджу, його 

характеристики, значення і роль у професійному середовищі досліджувались ученими 

І. Альохіною, В. Андрущенком, Н. Арутюновою, І. Гобозовим, В. Горчаковою, Є. Ільїним, 

Ф. Кузіним, А. Панасюком, Г. Почепцовим, С. Рябовим, Л.Синельниковою, В. Шепелем та ін. 

 Разом з тим, аналіз наукових джерел і практика підтвердила, що професійний імідж є 

важливою складовою педагогічної культури вчителя. Провідна роль культури в становленні 

особистості розкрита в роботах російських і зарубіжних філософів. Проблема іміджу у 

вітчизняній та зарубіжній науці має різнопланову інтерпретацію, відповідно до особливостей, 

цілей, завдань соціології, культурології, психології, антропології, педагогіки.  

Самепоняття «імідж» є міждисциплінарним, застосовується в різних галузях знань, в 

тому числі і в педагогіці. 

До різних психолого-педагогічних аспектів іміджу зверталася велика кількість вчених. 

Ними проаналізовано: психологічні умови вдосконалення іміджу педагога (Л. Браун [2, с. 

277]); уявлення студентів про імідж викладача ВНЗ (В. П. Чертыкова [12, с. 20]); психологічні 

особливості іміджу викладача вищої школи, «людина – людина» (Л. А. Данильчук, 
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В. Орешкін [6; 10]); організаційно-педагогічні основи формування, трансформації, реалізації 

індивідуального іміджу педагога, його формування (Н. А. Тарасенко [11, с. 147] та інші). 

Як бачимо, проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутнього педагога  

приділяється достатньо уваги в науковій літературі, але разом з тим ідея формування 

професійного іміджу як цінності і умови становлення культури педагогічної діяльності 

майбутнього фахівця недостатньо вивчена в педагогічній науці. 

Мета нашого дослідження полягає у розкритті поняття «професійний імідж» та 

висвітленні педагогічних умов для підвищення професійного іміджу майбутніх фахівців 

морського транспорту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічний сенс професійного іміджу 

зміщений у бік зовнішніх атрибутів: промови, манери триматися, одягу, аксесуарів, а 

особистісний – яких розглядається поза контекстом професійних якостей викладача, або не 

співвідноситься з педагогічною технікою, технологією, або виключається з культури 

педагогічної діяльності як її компонент. 

В умовах пріоритету внутрішньої культури людини, високого професіоналізму, 

компетентності педагогічних працівників назріла необхідність пошуку шляхів усунення 

суперечностей між: 

 об’єктивною потребою суспільства в учителеві з високим рівнем педагогічної 

культури, з індивідуальним професійним іміджем і недостатнім рівнем сформованості 

зазначених характеристик у випускників різних професіональних вузів; 

 необхідністю формування мотивів майбутнього педагога постійно і системно 

розвивати професійний імідж і фрагментарністю, недостатньою вираженістю цього процесу в 

системі неперервної професійної освіти; 

 потребою вищої школи внауково-методичному і технологічному супроводі 

процесу формування іміджу; 

 необхідністю підвищення статусу й іміджу викладача в суспільстві, у батьківській і 

студентському середовищі та відсутністю цілісної державної політики, спрямованої на 

підтримку педагога та формування позитивного іміджу педагога в соціумі. 

Зазначені суперечності з’явилися вихідними складовими для визначення проблеми 

дослідження – виявлення способів і механізмів формування професійного іміджу 

майбутнього педагога в контексті взаємозв’язку освіти та культури. 

Зростаюча потреба суспільства у кваліфікованих педагогічних кадрах, висунула на 

перше місце завдання підвищення якості підготовки випускників вищої професійної школи, 

виховання нового типу викладача-професіонала, мобільного, володіє певними 

конкурентними перевагами, здатного знайти і реалізувати себе у професії. 

 Конкурентоспроможність і мобільність випускників вищих педагогічних, технічних 

навчальних закладів підвищується за рахунок самопрезентації свого позитивного 

професійного образу, ефективного формування Я-концепції фахівця і адекватного іміджу. 

Незважаючи на зростаючий інтерес до педагогічної іміджології, аналіз практики 

підготовки майбутнього фахівця морської галузі показує, що становлення професійного 

іміджу у вузі багато в чому протікає стихійно, відсутня єдина цілісна система його 

формування.  

Державний стандарт вищої професійної освіти, кваліфікаційна характеристика фахівця 

не вирішують цю проблему; немає навчально-методичної літератури, посібників з 

викладенням методики формування позитивного професійного іміджу педагога морського 

професійного закладу  в системі вищої педагогічної освіти. 

Формування сучасного фахівця відбувається на основі мінливих вимог до 

вдосконалення освітнього процесу у вищій школі. На сьогодні важливим для фахівця будь-

якого профілю, в тому числі і фахівця морського профілю, є вміння з саморозвитку себе як 

професіонала, підвищенню професійної компетентності. Однак вимоги суспільства, закладені 

в державних освітніх стандартах, роблять актуальними і завдання по формуванню іміджу як 
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«виховання, розвитку себе як особистості, кінцевою неподільною закінченою формою якого є 

індивідуальність» [3, с. 11]. 

У ряді професій, що відносяться до системи «людина – людина» з психологічної 

класифікації професій (В. Орешкін [10, c. 12]), особлива роль яка надається формуванню 

професійного іміджу як складової професіоналізму особистості. Під професійним іміджем 

журналіста ми розуміємо компонент професійної та особистісної культури, що забезпечує 

конкурентоспроможність у професійному середовищі і включає в себе професійні вміння, 

зовнішній імідж, етичні принципи, професійну етику і мораль, особистісні якості, спрямовані 

на оптимальне міжособистісна взаємодія. 

Усвідомлене формування іміджу – необхідна ланка досягнення професійної 

компетентності майбутнього фахівця морської галузі. Внаслідок цього актуально і створення 

педагогічних умов, які б сприяли формуванню професійного іміджу майбутніх фахівців 

морського типу в процесі навчання. 

Аналіз проведеної дослідно-експериментальної роботи показав, що з усього комплексу 

виявлених нами педагогічних умов найбільш оптимальні: 

- здійснення планомірної роботи по формуванню глибокого інтересу і стійкої 

мотивації майбутніх фахівців морського профілю по створенню свого професійного іміджу в 

процесі навчання; 

- реалізація в професійній підготовці програми спецкурсу «професійнийімідж моряка» 

як інтегруючого зусилля навчальних по формуванню професійного іміджу майбутніх 

фахівців морського типу; 

- використання можливостей усіх основних напрямків професійної підготовки 

майбутніх моряків у формуванні професійного іміджу: умінь і навичок іміджування, етики і 

моралі, комунікативних умінь і навичок, цивільної відповідальності за подану інформацію, 

соціальної активності у вирішенні проблем сучасності; орієнтація на виховання моральної, 

етичної та естетичної культури майбутнього фахівця; 

- застосування в навчальному процесі багатющого досвіду професійної діяльності 

фахівців морського транспорту, що сприяє забезпеченню позитивного впливу їх 

особистісного авторитету на курсантів. 

Відомо, що наявність інтересу і стійких мотивів до досліджуваного – необхідна умова 

його успішного засвоєння. В одночас людина прагне до того, чого вона може реально 

досягти. Тому одним з важливихаспектівмотивації, на думку Дьюї (Dewey) і Торндайка 

(Tomdike), є можливістьдосягнення мети [3, с. 57]. 

Приймаючи до уваги і те, що сила мотиву буде залежати від ступеня усвідомленості та 

ясності об'єкта мотивації (закон соціальної детермінації волі): «На силі мотиву позначається 

закріпленість навички, привабливість об’єкта взаємодії. Очікуваний результат, ідеалізований 

об’єкт підсилює мотив» [7, с. 394], нами спектру апробованих заходів щодо підтримання 

інтересу до формування професійного іміджу майбутніх моряків були відібрані найбільш 

впливають на силу мотиву фактори: значимість похвали, морального заохочення, осуду, 

покарання; змагання; вплив присутності інших людей, успіху і невдачі, суспільного 

розуміння; соціально-психологічний 

Клімат; привабливість об’єкта потреби і змісту діяльності; наявність перспективи, 

конкретної мети; функціональні стану [7, с. 394-401]. 

Одним з основних факторів, на наш погляд, є привабливість вже сформованого 

професійного іміджу у відомих фахівців морського транспорту. Тому, особливо на початковій 

стадії оволодіння професією необхідно ширше знайомитися з їх діяльністю, вивчати 

професійні якості, спостерігати та аналізувати матеріали з їх участю. 

Наступним фактором формування і збереження позитивної мотивації у курсантів є 

привабливість змісту діяльності лідерів морської професії. Тому ефективним методом 

формування позитивної мотивації у рамках нашого дослідження було проведення онлайн 

майстер-класів з проблеми інтерв’ювання як з курсантами, так і зі студентами морського 

професійного училища (анкетування, інтерн’ю, спілкування в чаті). 
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Безсумнівно, на силу і стійкість мотивації по формуванню професійного іміджу 

майбутнього фахівця морської галузі впливала ситуація успіху і невдачі. Практика показала, 

що найбільший ефект буде досягнутий в умовах змінного успіху. Так, формування 

комунікативних умінь і навичок здійснювалося в кілька етапів. Для цього була продумана 

послідовність вправ, які дозволили використовувати на заняттях інтерактивні методи 

навчання, зокрема імітаційні вправи. Їм пропонувалося взяти інтерв'ю у налаштованих по-

різному на спілкування людей, на іноземній мові, з різною манерою поведінки, настрою. 

Курсантам довелося докласти максимум зусиль: навчитися оцінювати психологічний стан 

співрозмовника, його настрій і згідно з обставинами побудувати свою бесіду з ним так, щоб 

розташувати і «розговорити» його. Таким чином, нами було визначено одне з педагогічних 

умов: здійснення планомірної роботи по формуванню глибокого інтересу і стійкої мотивації 

майбутніх фахівців морського напрямку по створенню свого професійного іміджу в процесі 

навчання. 

Формування професійного іміджу майбутнього фахівця морського транспорту 

протягом усього періоду будувалася з використанням сучасних технологій професійного 

навчання. Серед них суб’єкт-суб’єктне моделювання взаємодій, за допомогою якого 

визначалися розуміння власної позиції в професії, що купується, її місце і функції в 

сучасному суспільстві. 

 Ігрові технології були представлені організаційно-діяльнісними іграми, в процесі яких 

забезпечувалася активність всіх учасників у вирішенні поставлених проблем [4, с. 168, 231], а 

інтерактивні технології – мозковим штурмом і імітацією професійних дій. 

Формування професійного іміджу майбутнього фахівця морського напряму – процес, 

що зачіпає всі аспекти його підготовки. Аналіз показав, що висот морського професіоналізму 

досягають тільки особи високопрофесійні, які володіють індивідуальним стилем, 

технологіями своєї професії, прийняттям результатів їх діяльності товариством.  

Формування індивідуального іміджу могло піти за двома напрямками. Перше, більш 

тривалий у часі, передбачало формування індивідуального іміджу як природного, 

суб’єктивного процесу «розвитку, зростання, самовдосконалення, де імідж є вторинним 

продуктом, відбиттям сутності людини, символом ситуації, індивідуальності» [3, с. 259]. 

Друге – розглядало розуміння іміджу як об'єктивізацію «цілі, ідеї, вигадки, бажаного 

враження (тут імідж є елементом індивідуально-видовищного ряду), де імідж є первинним, 

самооцінним продуктом і нерідко забігає вперед розвитку» [3, с. 259]. Найчастіше таким 

іміджем володіють моряки, недавно увійшли в світ професії. 

Висновки. Таким чином, майбутній фахівець морського транспорту до завершення 

професійного навчання вже повинен володіти тими якостями, які будуть сприяти 

формуванню іміджу в професії: професійною етикою і мораллю; наявністю комунікативних 

умінь і навичок, громадянською відповідальністю за подану інформацію, соціальною 

активністю у вирішенні проблем сучасності; орієнтацією на виховання морально-моральної, 

етичної та естетичної культури. 

Внаслідок цього перед викладацьким складом вищих навчальних закладів, де 

навчаються курсанти, на сьогодні ставиться завдання їх усвідомленого розвитку в цих 

напрямках. Перспективою подальших наукових досліджень вважаємо детальне дослідження 

педагогічних умов ефективного формування професійного іміджу суднових механіків, 

розкриття сутності поняття «професійний імідж майбутнього судномеханіка» та 

проектування моделі формування професійного іміджу майбутніх суднових механіків 

морського транспорту. 
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Dimoglova O. The pedagogue’s role in the formation of professional image of a future 

specialist of marine transport 

The article deals with problems of formation of the professional image of a future modern  

marine  specialist in the modern conditions of professional  education. The main attention is paid to 

the issue of formation and preservation of positive motivation among cadets of marine educational 

institutions and covering the qualities that contribute to the formation of the professional image. 

The development of cadets' abilities for creative activity requires a long time and involves the 

use of new approaches to the organization of educational and educational process in higher 

education. 

Undoubtedly, the strength of the motivation to shape the professional image of the future 

specialist marine industry affected the situation of success and failure. Practice has shown that the 

greatest effect will be achieved in conditions of variable success. Thus, the formation of 

communicative skills  was carried out in several stages. For this purpose, a consecutive sequence of 

exercises was considered, which allowed the use of interactive teaching methods, including 

simulation exercises. They were invited to take interviews in different ways, adapted to people's 

communication, in a foreign language, with a different manner of behavior, mood. Cadets had to 

make every effort: to learn to assess the psychological state of the interlocutor, his mood and, in 

accordance with the circumstances, to build his conversation with him so as to arrange and «talk» 

him. Thus, we identified one of the pedagogical conditions: the implementation of systematic work on 

the formation of deep interest and a stable motivation of future professionals in the maritime 

direction to create their professional image in the process of learning. 

One can conclude from the foregoing that «the professional image of the future specialists of 

marine transport» is an image that is formed and reproduced in the course of professional activity 

and maximally ensures the realization of the main goal of the professional activity of the individual, 

namely: comprehensive assistance to the stable progressive development of Ukraine as a maritime 

state. Thus, the large role of the pedagogue is in the growth of a successful specialist, which in turn 

should have certain competitive advantages and be able to find and realize themselves in the 

profession. 

Key words: teacher, professional image, cadet, self-presentation.  


