
Психология и педагогика: на рубеже веков 
Васильєва С.А. 

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАТУС УЧИТЕЛЯ ТА СУЧАСНІСТЬ  

ХНПУ імені Г.С. Сковороди  

 

Професія вчителя є однією із важливих у всьому світі, адже саме вчитель є 

засновником всіх перемін у суспільстві через підготовку майбутнього 

покоління. Але, зниження поваги до вчителів, авторитету та престижу цієї 

професії призводять до того, що батьки не бажають щоб їх діти були 

вчителями. Таке відношення, з одного боку до важливої професії, а з іншого - 

неповажної, стає загальносвітовою проблемою.  

Повага до вчителя є однією із загальносвітових проблем сьогодення. Про 

це свідчать нормативні документи, які були прийняти у другій половині 

ХХ сторіччя громадськістю, спрямовані на підвищення статусу вчителя: 

Конвенція «Про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти» прийнята 

Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти 

науки і культури (1960 р.), «Рекомендації ЮНЕСКО про становище 

вчителів» (05.10.1966 р.); постанова Міжпарламентської Асамблеї держав -

 учасниць Співдружності Незалежних Держав № 24-13 про модельний закон 

«Про статус вчителя» (м. Санкт-Петербург від 04.12.2004 р., доповнений 

10.07.2009 р.). Питання якості освіти в Україні досліджували Г. Лашевська, 

Н. Титаренко, Л. Гриневич. Статус вчителя аналізували таки вчені як: 

В. Лебедева, С. Молчанов, А. Філіпов та ін., проблему глобального статусу 

вивчали: В. Пота, П. Долтон, А. Адоніс, Д. Марченаро, Д Данн, але, нажаль, 

автори мало уваги приділяли визначенню професійного статусу як складової 

глобального статусу вчителя, та його ролі у розвитку освіти.  

Аналізуючи данні дослідження прояву поваги до вчителя [50;51], слід 

зазначити світову тенденцію до зниження статусу вчителя на початку 

ХХІ століття. Така тенденція може негативно вплинути на загальносвітовий 

рівень освіти. Оскільки, якщо вчителя не будуть поважать у суспільстві, діти не 



стануть слухають його у класі, батьки з неповагою стануть ставитися до школи, 

а найталановитіші випускники будуть продовжувати нехтування викладанням 

як професією. Саме тому була створена організація для поліпшення якості 

освіти, що проводить дослідження з різних питань освіти – Varkey GEMS 

Varkey GEMS Foundation. Виконавчим директором якої став Викас Пота. На 

його думку, ні школа, ні система освіти в світі не можуть бути кращими ніж 

якість їх вчителів та керівників навчальних закладів. Таку ж точку зору має й 

Анри Адоніс, який також досліджує проблеми професії вчителя, та зазначає, що 

у будь-який системі освіти, не що не може бути кращім ніж її вчителі. Саме 

відбір яскравих та кращих у викладанні є найважливішим імперативом для всіх 

народів, незалежно від їх багатства або бідності [49, с. 9]. Отже, вчителі, як 

професіонали своєї справи, є важливішою основою успіху системи освіти. Саме 

професіоналізм вчителя, ми вважаємо, є однією із основ професіонального 

статусу вчителя [5; 6]. Тому, професійний статус є невід’ємною частиною 

глобального статусу, а також соціального статусу вчителів. 

Сьогодні рейтинг цієї професії продовжує знижуватися. Це підтверджують 

дані досліджень як Російських так і Українських учених (В. Лебедєвої, С. 

Молчанова, Е. Сіманчук, А. Філіппова та ін. [18; 24; 34, 42; 43]). У 2011році в 

Україні було реалізовано Міністерством освіти молоді та спорту України (наказ 

№ 1262 від 4 листопада 2011) дослідження про проведення моніторингового 

дослідження щодо статусу та ролі вчителя в українському суспільстві. У 

моніторингу взяли участь вчителі, які викладають у початковій і старшій школі 

(відповідно 1481 чоловік і 1486 чоловік), батьки молодших школярів та 

старшокласників (відповідно 1079 і 1546 осіб), учні 10-х класів (1544 людини) з 

міст та сільської місцевості, з АРК, 24 областей, м.Києва та м.Севастополя. 

Вибірку було сформовано з урахуванням всіх вимог до її побудови. Загальна 

кількість респондентів становило 7136 осіб. Над розробкою анкет, аналіз даних 

працювала робоча група, створена згідно з наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від № 1264 від 04.11.11 р [12]. Так, на думку лише 10-

15% учнів 10-х класів, професія вчителя в Україні високо престижно. Майже 



половина респондентів з числа десятикласників (45,6% навчаються в місті, і 

53% тих, хто отримує освіту в сільській місцевості) назвали професію вчителя 

«досить престижною». На жаль, значна частина учнів (32,67% десятикласників 

з сільської місцевості та 44,58% з міст) негативно оцінила престиж професії 

вчителя [12]. Згідно з цими даними, сьогодні професія вчителя для учнів 

старших класів не є престижною крім того, в селі ця професія більш престижна, 

ніж у місті [12].  Таке положення професії вчителя пов’язано перш за все з 

професіоналізмом вчителя, його професійно-соціальним статусом в суспільстві, 

на жаль на сьогодні поняття «професійний статус» використовується в 

літературі, побутової речі, але і досі не існує визначення цього поняття.  Тому 

розгляд даного поняття вважаємо за необхідне з визначення терміну "статус". 

Аналізуючи роботи присвячені питанням вивчення статусу вчителя В. 

Лебедєвої, С Молчанова, А. Філіппова [18; 24; 43; 44], відзначимо, що термін 

"статус" є дефініцією кількох наук: філософії, соціології, психології, педагогіки. 

Крім того, в наукових літературних джерелах вживається безліч понять 

пов'язаних з терміном статус, що в підсумку призводить до ускладнень в їх 

розумінні.  

Визначення поняття "Статус" у науковій літературі: 

1. Статус від латинського status, що в перекладі означає положення) 

означає законодавчо закріплено правове положення, стан, правове становище 

(сукупність прав, обов'язків) громадянина чи юридичної особи, це правове 

становище громадян, державних і громадських органів міжнародних 

організацій і т.п. (П.М.Мовчан, В.В.Німчук, В.Н.Клічак. А.М. Прохоров, 

В.Т.Бусель); 

2. Статус – становище людини в системі міжособистісних відносин, його 

особистий авторитет, визнання, повагу до нього з боку оточуючих людей, 2) 

соціально-психологічна характеристика становища людини в суспільстві і 

ступінь його впливу на інших людей в певній соціальній групі (А. Ребров); 



3. Статус може характеризуватися будь-яким із двох способів: а) у 

термінах прав, привілеїв, честі, престижу, власності і т.д. щодо інших в 

соціальній ієрархії б) в термінах ролей соціально прийнятих і очікуваних 

партнерів поведінки (А. Ребров,  Н. Аберкомбрі) 

4. Статус - правове становище організації, виробництва, особи, яка 

характеризується і визначається їх організаційно-правовою формою, статутом, 

свідоцтвом про реєстрацію, правовими обов'язками, відповідністю 

повноважень, обумовлені законодавчими та нормативними актами 

(В.МірежіковП. Підкасистий) 

5. Під статусом розуміється певний набір ресурсів, який відкриває для 

індивіда ряд можливостей в системі влади, розподілу матеріальних благ і 

престижу (Н. Хрідіна) 

Виходячи, з вище наведених визначень ставати незрозуміло чим поняття 

"Cтатус" відрізняється від поняття "Соціальний статус"? 

У словниках різних наук термін "Соціальний статус" розглядається як: 

становище індивіда чи групи осіб по відношенню до інших індивідів або групі в 

соціальній системі [7, с. 1387]; як правове або соціальне становище 

громадянина, педагога, учня в соціальній групі або системі, визначається 

низкою характерних для даної системи ознак [28, с. 141]; як відносне 

положення особи або групи в суспільстві, мають певні відмінності від інших 

осіб або груп. Характеризується правовими, економічними, професійними 

ознаками [24, 360]; як позицію індивіда чи групи в соціальній системі з 

економічних, професійно етичними та іншими специфічними для даної системи 

ознаками [37, с. 1263]. У філософії поняття "соціальний статус" розуміється як: 

1) "соціальне становище індивідів або соціальної групи в суспільстві, 

визначається насамперед соціальними (економічне становище, професія, 

кваліфікація, освіта тощо), а також природними (стать, вік, етнічне 

походження) ознаками. 2) сукупність прав та обов'язків індивіда чи соціальної 



групи, яка виникає внаслідок виконання ними певної соціальної ролі, 

необхідної для розвитку і функціонування соціальної системи. Позиція індивіда 

або соціальної групи оцінюється громадською думкою, шляхом порівняння їх 

престижу соціального ... "[44, с. 663-664]. На наш погляд визначення дані 

вченими "соціального статусу" і "статусу" як поняття, мало чим відрізняються, 

що дозволяє нам зробити висновок про те, що автори описували одне і теж 

явище, крім того, вважаємо, що статус людини не може існувати без 

суспільства , тому в даних визначеннях можлива підміна понять. 

Відзначимо, що різні науки мають різні предмети вивчення так: соціальна 

філософія характеризує "статус" як співвідносне положення індивіда чи групи в 

соціальній системі, обумовлене певними ознаками конкретної системи 

економічними, професійними, етичними та ін .; в соціальній психології статус 

особистості вивчається в контексті соціального спілкування, міжособистісних 

відносин; соціальна педагогіка статус особистості розуміє як роль, яку вона 

виконує відповідно до вимог суспільства, співвідношення статусу з 

соціальними явищами в такому випадку передбачає соціальну роль як механізм 

взаємодії особистості і суспільства. У педагогіці, вважаємо за необхідне 

вивчати професійний статус особистості з позиції можливості його формування 

в індивіда. Оскільки професійний статус це не тільки зовнішній прояв, а й 

внутрішнє усвідомлення свого становища в суспільстві, яке обумовлює 

поведінку, взаємини, стиль одягу, життєві цінності особистості та ін. То 

допомога педагога у формування усвідомлення свого професійного статусу 

особистістю виступає важливим чинником її розвитку, виховання та освіти. 

Досліджуючи види статусів, відзначимо, що на думку вчених А. 

Кравченко, В. Морозової, Н. Сарджвеладзе, та ін. Існують такі види статусів: 

соціальний статус - становище людини як члена соціальної групи (професії, 

національності, статі, віку, релігії) ; особистий статус - становище індивіда в 

малій групі (залежить від того, як його оцінюють і сприймають члени цієї групи 

відповідно до його особистих якостей) [34; 6]; правовий статус особистості - 



законодавчо встановлений державою і взяті в єдності її права, свободи [25]; 

освітній статус - позиція, яку займає особистістю на основі самооцінки своїх 

інтелектуальних здібностей, можливостей, залежно від потреби і мотивів 

пізнавальної діяльності, з одного, боку, і залежно від оцінки та прийняття цієї 

особистості оточуючими - з іншого [11, с.50] , особистий статус - становище, 

яке людина займає в малій або первинній групі залежно від того, як він 

оцінюється за своїми індивідуальними якостями [11, с.21], власне соціальний 

статус педагога в освітній системі -Соціальна оцінка професійно-педагогічної 

кваліфікації у професійній сфер [9, с.109], та ін. Однак ми вважаємо що всі види 

статусу спрямовані на визначення конкретного положення людиною або групи 

людей в соціумі, а отже є складовою соціального статусу особистості. 

Одним з найважливіших статусів в житті людини, на думку Є. Климова, О. 

Ромашова та ін., э саме професійний статус. Оскільки нас цікавить професійна 

діяльність вчителя і безпосередньо професійний статус учителя, то спробуємо 

проаналізувати існуючі визначення цього поняття і визначити свою точку зору. 

Аналізуючи роботи Ч. Ільдорхановой, Н.Хрідіной, С. Молчанова [10;11; 35], ми 

зіткнулися з такими поняттями як: соціально-професійний статус, або 

професійно-педагогічний статус вчителя, вважаємо ці визначення синонімами 

поняття професійний статус учителя. Оскільки діяльність вчителя сама по собі 

є соціальною, а професійною діяльністю вчителя може виступати тільки його 

педагогічна діяльність. 

Так Ч. Ільдарханова, грунтуючись на роботах П. Сорокіна зазначає, що 

"соціально-професійний статус являє собою зріз соціально-економічного 

статусу, виступаючи в ролі позиції в структурі зайнятості на перетині трьох 

основних вимірів: економічного (дохід), владного (посадової) і професійного 

(кваліфікаційного) "[11, с.29]. Н. Хрідіна каже що, "соціально-професійний 

статус учительства включає в себе певний набір ресурсів і можливостей по 

реалізації своїх потреб в матеріальних благах і досягненні її престижу, він 

характеризується особливим становищем в соціальній системі суспільства, 



пов'язаного з певними очікуваннями, правами та обов'язками. З іншого 

концептуальної позицій статус вчителя - це його позитивна чи негативна 

репутація, престиж, авторитет особистості в рамках системи соціальної 

стратифікації російського суспільства [46, с.32-42]. 

С. Молчанов, аналізуючи соціально-професійний статус, робить висновок 

про те, що цей вид соціального статусу характеризує результати оцінювання а) 

відповідності вимогам до професійно-педагогічної діяльності всередині 

освітньої системи і б) вимогам з боку соціальної системи [10, с.109]. 

Аналізуючи наведені визначення, зазначимо, що більшість з них 

спрямовані на опис складових професійного статусу (дохід, ресурси і 

можливості, влада, права, обов'язки, професіоналізм), а так само на результату 

(авторитет, престиж, професіоналізм, репутація), і мало уваги приділено самої 

особистості, її особистісними якостями знаходяться в прямій залежності від 

професійного статусу. 

Більш точним визначенням, на наш погляд, є визначення яке дає 

О. Шепелєва, професійний статус учителя - місце вчителя в суспільстві, яке 

визначається специфічними для педагогічної діяльності ролями, в яких 

відтворюються обов'язки, права і норми вчителя як посередника між 

особистістю дитини і суспільством в процесі передачі соціального досвіду, 

накопиченого людством, а також внутрішня співвіднесеність учителем своїх 

професійних якостей з вимогами суспільства, його впевненість у своїх 

професійних можливостях, відчуття благополуччя, почуття власної гідності, що 

забезпечують йому позицію серед колег [48, с. 32]. Проте, в даному визначення 

автор зосередив увагу на взаєминах насамперед вчителя і учня, хоча в системі 

освіти можна виділити і інші системи взаємодії: учитель-держава, вчитель-

колектив, вчитель-батьки учнів. 

Тому, ми під професійним статусом учителя будемо розуміти: положення 

займане учителем у суспільстві (педагогічному колективі, системі освіти), яке 



визначається результатом педагогічної діяльності вчителя, і є зовнішнім 

проявом внутрішніх характеристик: професійного володіння педагогічними 

знаннями, вміннями, здібностями, педагогічної технікою які спрямовані на 

формування авторитету, поваги, престижу вчителя в суспільстві (колективі), а 

також залежать від прав, обов'язків і привілеїв, наданих йому державою. 

Підводячи підсумок сказаному, відзначимо, що в науковій літературі поняття 

статус і соціальний статус, щодо людини, можна розглядати як взаємозамінний 

поняття. Статус є дефініцією кількох наук, і його розуміння залежить від 

предмета і цілей дослідження певної науки. Соціальний статус спрямований, 

насамперед, на визначення місця людини (групи людей) в соціумі, його 

складовими є безліч різновидів статусів: правовий, юридичний, особистісний, 

професійний та ін. Серед безлічі видів соціального статусу одне з важливих 

місць займає професійний статус. Розглядаючи професійний статус учителя, ми 

прийшли до висновку, що терміни "соціально-професійний статус" і 

"професійно-педагогічний статус" вчителя є синонімами. Під професійним 

статус вчителя, ми будемо розуміти положення займане учителем у суспільстві 

(педагогічному колективі, системі освіти), яке визначається результатом 

педагогічної діяльності вчителя, і є зовнішнім проявом внутрішніх 

характеристик: професійного володіння педагогічними знаннями, вміннями, 

здібностями, педагогічної технікою які спрямовані на формування авторитету, 

поваги, престижу вчителя в суспільстві (колективі), а також залежать від прав, 

обов'язків і привілеїв, наданих йому державою. 

 

 

Складові  професійного статусу вчителя  

Виходячи з наведеного визначення,зазначимо, що поняття «професійний 

статус» тісно пов’язані з такими термінами як «авторитет» та» престиж», але 

існують дуже близькі поняття які також впливають на професійний статус 



вчителя це «репутація» та «імідж». Вважаємо, що всі ці поняття: «репутація», 

«авторитет», «імідж», «престиж» є невід’ємними складовими професійного 

статусу вчителя, тому потребують детального аналізу та визначення спільних та 

відмінних рис. Всі зазначені терміни  з одного боку близькі за розумінням з 

іншого мають свої особливі риси. Вважаємо, за необхідне визначити спільні та 

відмінні риси таких понять як “репутація”, “авторитет”, “імідж”, “престиж” як 

складових професійного статусу вчителя. 

Питання іміджу досліджували такі науковці як:М. Варданян, С. Горин, 

А. Мармаза, Г.  Марченко тощо. Виченню репутації вчителя присвячені роботи: 

С. Горина, С. Сергєєва тощо. До авторитета вчителя звертались: Ш. Амонашвілі 

М. Кондратєв, Б. Ліхачев, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. Всі праці 

присвячені вивченню окремих понять, а не їх порівнянню та знаходженню 

загальних та відмінних рис, а також розглянути ці поняття як частини єдиного 

поняття “професійний статус вчителя”. 

Репутація – це спільна думка про якості, достоїнства, недоліки особистості, 

яка “складається з асоціацій, образів у різноманітний осіб, але вона єдина. Вона 

цілком визначається минулим, а не теперішній чи майбутнім” [4, с. 73]. Згідно 

до соціологічного підходу до розуміння поняття  “репутації особи”, зазначимо, 

що репутація репрезентує інституційний престиж і описує стратифікацію в 

рамках соціальної системи організацій чи галузей.  

Згідно такого  підходу, репутація є показником легітимності: вона 

уособлює відповідність нормам і очікуванням в інституційному полі.  

Репутація вчителя – це сформована в суспільстві думка о гідності та 

недоліках певного вчителя [30, с. 213]. Вона залежить від спілкування з 

батьками, друзями, колегами від дій та поступків які відображаються в 

поведінки вчителя. Отже, в основі професійної репутації вчителя є його 

поведінка по відношенню до учнів, колег, адміністрації тощо. Вміння 

вирішувати педагогічні ситуації які виникають в сфері професійної діяльності 



та спілкуванні. Вона залежить від дій, слів, вміння враховувати інтереси не 

лише власні а й інших людей. Репутація вчителя формується роками, а втратити 

її можливо швидко наприклад: вчасно не вирішити питання, не витримавши 

обіцянки, вчасно не виконавши завдання; проявом неповаги до співбесідника 

тощо.  

Професійний статус вчителя прямо пропорційний репутації вчителя, чим 

вище репутація вчителя тим вище професійний статус. В свою чергу репутація 

прямо пропорційно взаємопов’язана з авторитетом вчителя який також є 

складовою професійного статус. Він представляє собою високо ціновані якості, 

якими оточуючи наділяють викладача та детермінують їх покору без 

переконань або покарань [30, c. 214]. Авторитет вчителя серед колег, учнів 

може зростати та зменшуватись в залежності від дій. Він може базуватись на 

формальному положенні вчителя; особистісних якостей вчителя, стилі 

поведінці. С. Резник, О. Вдовіна зазначають що істинний авторитет вчителя 

представляє собою заслужену повагу яка базується на таких складових як: 

знання, попит, розум, довіра, вимогливість турбота, високі особистісні якості, 

креативність, лідерський потенціал, стійкий пізнавальний інтерес, багатий 

емоційний досвід, почуття власної гідності [30, с. 214; 8, с.267].  

Він формується завдяки професійної діяльності вчителя, його 

інтелектуальним та загальнолюдським якостям. Відмінною рисою при 

формуванні авторитету є вплив зовнішніх факторів: ЗМІ, батьків, літературних 

джерел, державних проектів установ, шкільні заходи тощо. Наступною 

особливою рисою авторитету є те, що він тісно пов’язує професійні та 

особистісні якості педагога, але більшу перевагу мають саме  особистісні 

якості. Окрім того для кожного суб’єкта педагогічного процесу певні 

особистісні якості мають власну цінність [1]. В основі авторитету лежить 

“престиж”. Цей термін використовували в США приблизно з 1920 року в межах 

дослідження професійної нерівності як критерій статусу професії серед 

показників соціальної стратифікації [15, с. 239]. Престиж (від франц. рrestige, 



початкове значення – чарівність; від лат. praestigium – ілюзія, обман почуттів) − 

це авторитет, повага, довіра [2, с. 535]. Престиж – повага, якою в громадській 

думці користується та чи інша професія, посада, рід занять [17, с. 138]. У 

психологічному аспекті вважають, що термін «престиж» має французькі корені: 

рrestige – авторитет, вплив, міра визнання суспільством заслуг індивіда; 

результат співвіднесення соціально значущих характеристик суб’єкта зі 

шкалою цінностей, що склалася в цій спільності.  

Необхідно підкреслити, що престиж залежить від системи норм, цінностей, 

прийнятих у суспільстві чи певній соціальній групі. Зазначимо, що поняття 

норми та цінності нетотожні норми – це правила, вимоги, побажання й 

очікування відповідної (схваленої суспільством) поведінки [17, с. 79].  

Л. Уорнер одним із перших використав поняття “професійний престиж”, 

зазначивши, що і професійний престиж визначається системою цінностей у 

суспільстві та сприймається у світі функціональної важливості різних професій 

[39, с. 239]. Отже, в своєму дослідженні говорячи про престиж ми будемо мати 

на увазі і авторитет як його складову, оскільки  професійний статус впливає на 

людину через авторитет, престиж як показники статусу. Маючи певний 

професійний статус, який виражається в престижі, члени соціуму відповідним 

чином ставляться до людини, і, навпаки, людина, усвідомлюючи свій 

професійний статус, певним чином будує свої взаємини із соціумом. 

Поняття “авторитет”, “репутація”, ‘престиж” тісно взаємопов’язана з 

“іміджем” викладача.  

Сьогодні термін “імідж” є полідисциплінарим, він використовується в: 

філософії, соціології (Е. Гоффман , Т. Климова , О. Попова ,І. Федоров та ін), 

психології (А. А. Калюжний , І. Кріскунова, В. Маценко та ін),  педагогіці (А. 

Бусигіна , А. Чередняковатощо) тому існує безліч визначеньпоняття “ імідж”.  

Імідж (від англ. Image - образ ) – це сукупність уявлення суспільства про 

те, яким повинен бути індивід у відповідності зі своїм статусом [2].  Аналізучи 



довідково- енциклопедичну літературу (Б Бім- Бад , П. Павленюк , 

А. Кравченко та ін) зазначимо, що імідж розглядають з точки зору мистецтва 

управління враженням. У політичних науках імідж являє собою набір певних 

якостей, які люди асоціюють з певною індивідуальністю, та наявністю  

лідерських якостей [45, с. 3]; імідж - уявлення про людину, яке засновано на 

його зовнішньому вигляді, навиках, манери говорити, менталітету, поступків. 

Нам більш опанує останнє визначення поняття імідж. Аналізуючи літературні 

джерела, можемо зазначити, що, імідж тлумачиться досить широко і 

співвідноситься з такими категоріями, як “натура”, “манера”, “маска”, 

“авторитет”, “престиж”, “статус” тощо.  

В педагогіці проблема іміджу розроблена досить слабо. За даною 

тематикою здійснено декілька дисертаційних досліджень: М. Апраксина, 

М. Варданя, Л. Попова, А. Череднякова тощо, і ряд видань А. Бусигіна, 

Ю. Косякін та ін.., які присвячені переважно вивченню  іміджу викладача 

професійної школи. 

В основі поняття “імідж” лежить явище стереотипізації яке полягає у 

здатності людей та вчителів, вчасності, зашифровувати інформацію, наділяють 

останніх певними ролями, та порівняння конкретного вчителя з  ідеалом 

прийнятим у суспільстві.  

В масовій свідомості громадськості імідж осіб певної професії, в тому разі 

і вчителя,  формується через уявлення за допомогою системи зв’язків з 

громадськістю: пабліситі, реклами, пропаганди, засобів масової інформації 

тощо. 

Імідж можливо свідомо формувати через цілеспрямовану діяльність яка 

вміщує  самопізнання, самовираження, самовдосконалення в особистісному та 

професійному аспектах. Управління процесом створення іміджу здійснюється 

через цикл послідовних видів діяльності: аналіз власного іміджу та 

формулювання проблемного поля, цілепокладання, прийняття іміджевого 



рішення, моделювання іміджу, корекцію та моніторинг сприйняття оновленого 

образу [21]. Важливим для побудови іміджу є емоційне сприйняття оточуючих 

вчителя, а також емоційний вплив вчителя на них. В залежності від емоційного 

впливу виділяють негативний та позитивний емоційний імідж. Імідж вчителя – 

це перш за все внутрішнє «Я» яке повинно відповідати образу професії.  

Позитивний імідж вчителя базується на володінні вчителя моральністю та 

позитивних загальнолюдських якостях. В той час як негативний емоційний 

імідж викликають такі якості особистості як: завись, презирство, зневага, страх 

[21,  с. 268]. 

Науковці по різному співвідносять поняття авторитет, репутація та імідж, 

як поняття які включають один одного, або як невід’ємні складові один одного. 

Нам більш опанує думка,  що   імідж і репутація мають різні цілі: імідж 

спрямований лише на представлення себе, управління враженням через власний 

облік який можна формувати; тоді як репутація – спрямована більш на 

оточуючих: учнів, колег, батьків, та  пов’язана з результатами діяльності, 

досягненнями в минулому тобто її слід заслужити. Імідж спрямований на те, 

щоб викликати певне ставлення. Репутація сама по собі вже є певним 

ставленням, оцінкою об’єкта. Імідж спрямован на створення враження 

особливості суб’єкта, його відмінності від інших; створює певні напрями 

домислювання, спрямований на майбутній контакт; створює певні умови 

майбутньої взаємодії, тісно взаємопов’язан з роботою уяви; необов’язково 

змінюється при зміні репутації; приймається певною аудиторією тому залежить 

від неї. Репутація виступає оцінкою інших дій конкретного суб’єкту; 

обумовлює майбутні стосунки виходячи вже з минулого досвіду; має чітко 

визначений характер ставлення до особистості: позитивно, негативно чи 

нейтрально; існує незалежно від аудиторії.  

Загальними рисами для цих понять є те, що вони належать однієї людині; 

порівнюються з стереотипами прийнятими в суспільстві, на їх формування 

великий вплив маються ЗМІ. Зазначимо, що “імідж”, “репутація” та “авторитет” 

в основі сприйняття оточуючими мають співставлення з їх очікуваннями, з 



певними сформованими ідеалами (стериотипами), а вони у кожної людини 

власні, окрім того певні елементи “іміджу”, “репутації”, “авторитету” 

набувають значущості в залежності від конкретних обставин та ранжуються 

оточуючими в залежності від цих обставин, тому і сприйняття та 

взаємовідносини між особами носять особистісний характер. Всі зазначенні 

особливості притаманні всім учасникам педагогічного процесу та реалізуються 

у взаєминах вчитель-учень; учитель - батьки, вчитель - вчитель, вчитель - 

адміністрація тощо. 

Т.Федорів [45] вважає, що категорія іміджу є провідною при описуванні 

репутації. Ми не погоджуємось з твердженням про те, що поняття іміджу є 

найбільш комплексним поняттям, таким, що включає репутацію та авторитет як 

невід’ємні складові. Розуміючи процес формування іміджу як один з 

інструментів репутаційного менеджменту, хочемо наголосити, що ці поняття 

мають різні цілі. Імідж спрямован на управління враженнями, репутація та 

авторитет пов’язана з повагою, престижем, достовірністю, довірою людині. На 

наш погляд при формуванні професійного статусу вчителя чи іншого фахівця, 

найбільш вагомим фактором виступає репутація, але її створення неможливо 

без іміджу, як і створення  авторитету неможливо без репутації та іміджу. Імідж 

виступає засобом створення репутації та авторитету, але він не завжди 

знаходиться в прямій залежності від них.   

Сьогодні система професійного та післядипломної освіти педагогів 

приділяє достатньо уваги підвищенню кваліфікації вчителя, але недостатньо 

приділено уваги саме формуванню іміджу педагога: який поєднує у собі  

зовнішньою привабливість, хороши манери, володіння адекватною 

самооцінкою і розвиненою «Я - концепцією».  

Один із шляхів підвищення професійного статусу  формування власного 

статусного образу - іміджу. Тобто вважаємо, що сьогодні майбутнім вчителям 

необхідно надавати систему уявлень про людину, стиль та форму її поведінки. 

Зовнішній вигляд і поведінка людини залежать від вимог професії та системи 



відносин у колективі [21, с. 267].  Імідж є способом особистісної та професійної 

само презентації вчителя, він є засобом управління увагою учнів, людей. Він 

відображає внутрішню сутність вчителя, що транслюється зовні, тобто це 

публічне “Я” вчителя яке складається з  пізнання себе, емоційної оцінки себе, 

поведінкового ставлення до себе. 

Отримання певної репутаціії вчителем  процес триваліший на відміну від 

створення іміджу,окрім того імідж можна легко змінювати на відміну від 

репутації. Формування іміджу вчителя  не є і не може бути прямою функцією 

ЗМІ, але відображення вчителя ЗМІ є результатом діяльності самих вчителів.  

Створенні певної репутації вчителя обумовлюють певні очікування оточуючих 

від нього. 

Вважаємо, що  для створення умов позитивного сприйняття вчителя всіма 

суб’єктами виховного процесу, створення між ними атмосфери партнерства 

необхідно забезпечити їх знаннями з створення позитивного образу вчителя. 

Слід наголосити, що репутація вчителя в суспільстві та окремого вчителя в 

певному колективі значною мірою залежить від збігу очікувань оточуючих та 

якості виконання повсякденних функцій вчителя.  

Висновки. Викладене вище дає підстави зробити такі висновки: імідж 

вчителя є зовнішнім індивідуальним або колективним уявленням, тоді як 

репутація – це уявлення взаємодіючих суб’єктів засноване на результаті праці 

вчителя, та включає в себе імідж; репутація є прямим результатом всієї 

діяльності вчителя, включно з добросовісністю, повагою до учнів, їх  інтересів, 

порядністю у справах тощо. Всі поняття, які були розглянуто, значною мірою 

формуються на основі стереотипів і очікуваннях суспільства та оточуючих, а 

також на основі зовнішніх проявів дій , поступків вчителя які формують його 

поведінку. Об’єктами іміджу, репутації, авторитету виступають конкретні 

особи – вчителі. В результаті дослідження дійшли висновку, що  імідж є 

важливою складовою при створенні  репутації, авторитету, престижу вчителя; 



Відмінними рисами іміджу та репутації є те, що, імідж вчителя це – 

одномоментне враження внаслідок правильно вибудованого образу, 

комунікації; в той час як репутація формується внаслідок спостереження за 

діяльністю вчителя протягом тривалого часу та на основі аналізу результатів 

його діяльності, зіставлення оцінок авторитетних експертів. Зазначимо, що 

певні елементи “іміджу”, “репутації”, “авторитету”, “престижу” набувають 

значущості в залежності від конкретних обставин та мають особистісний 

характер, що свідчить про те, що формування професійного статусу вчителя 

залежить від певних факторів.   

 

Фактори формування  професійного статусу вчителя 

Визначаючи чинники впливають на формування професійного статусу 

вчителя вважаємо за необхідне розглянути сам термін формування. Так 

"Формування передбачає процес і результат цілеспрямованих (виховання) і 

стихійних впливів соціальної дійсності, а також спадковості особистості, її 

активності" [20, с.8]. У педагогіці формування це насамперед перехід 

зовнішнього соціального досвіду, культури людства до внутрішніх якостей 

особистості, сформованості певних рис особистості. Формування як процес 

безпосередньо пов'язане з такими поняттями як виховання, розвиток є 

частиною педагогічного процесу, тому формуванню професійного статусу 

притаманні особливі риси всіх складових педагогічного процесу: двосторонній 

характер, активність, систематичність, спільна діяльність вчителя і учня; 

многофакторности впливу (на особистість учня впливають сім'я, школа, засоби 

масової комунікації, первинний контактний колектив, референтні групи, 

причому на різних вікових етапах розвитку всі суб'єкти виховного впливу 

мають різну дію), концентричність організації виховного впливу, одночасне 

виховання різних якостей особистості на різних вікових етапах її розвитку; 

віддаленість результату від моменту виховного впливу, тривалий і 

безперервний процес, керований і контрольований характер [20, с. 31].  



На основі аналізу наукової літератури, можна виділити кілька підходів до 

визначення факторів впливу на розвиток і формування професійного статусу 

вчителя. Аналізуючи роботи Б. Ананьєва, Л. Виготського, П. Гальперіна, В. 

Давидова, А. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Д. Ельконіна [14] які розробляли 

сутність діяльнісного підходу відзначимо, що будь-яка діяльність складається з 

підготовки, процесу та результату. Вважаємо, що формування професійного 

статусу вчителя на підготовчому етапі є навчання його в педагогічних 

навчальних закладах. Але слід зазначити, що вступаючи до ВНЗ абітурієнт вже 

має певний соціальний досвід, знання, вміння, ставлення до обраної професії, 

які на наш погляд є передумовою формування професійного статусу. 

Наступний етап, відповідно до теорії діяльності, є безпосередньо процес 

здійснення діяльності, тобто безпосередня діяльність вчителя протягом його 

роботи в навчальному закладі, в процесі якої встановлюються взаємини з 

учнями, колегами, батьками, адміністрацією, що і є процесом формування 

професійного статусу. Результатом такої діяльності є заняття певної позиції 

серед систем: учитель-учень, вчитель-колеги, учитель-батьки, вчитель-

адміністрація; усвідомлення і сприйняття власного статусу, і побудови свого 

життя, поведінки згідно суспільним вимогам цієї професійної групи. 

Одним з важливих факторів, який впливає на формування професійного 

статусу вчителя це саме педагогічна освіта вчителя, оскільки саме в 

навчальному закладі закладаються основи педагогічних знань, умінь, 

педагогічної майстерності вчителя, які в подальшій діяльності буде кожен 

вчитель розвивати виходячи з власних індивідуально-психологічних 

особливостей, досвіду, світогляду і т.д., які виступають основою формування 

професійного статусу вчителя. 

На основі теорії організації та управління загальноосвітньою школою (А. 

Василенко, Б. Вульфов; А. Ермола, Ю. Конаржевський, В. Лізінській, Л. 

Москалець, М. Поташник) [14,с. 11] можна виділити основні компоненти 

організації: мотиви, цілі, завдання, зміст, форми, методи, умови, результат, 



аналіз складових управління (прогнозування, планування, прийняття рішень, 

контроль), на наш погляд також є чинниками які впливають на формування 

професійного статусу вчителя. Одним з таких факторів який, на наш погляд, 

заслуговує особливої уваги це вмотивованість вчителів до своєї роботи. З 

метою визначення мотивів впливають на розвиток професійного статусу 

вчителя проаналізуємо існуючі погляди вчених соціологів досліджували 

соціальний статус, оскільки професійний статус є його частиною, і на його 

основі визначимо притаманні риси правильності вчителів. Так М. Вебер 

підкреслював, що на «соціальний статус» впливає, насамперед, позитивні 

тяжіння на позитивні або негативні привілеї щодо престижу. До таких привілей 

Вебер відносив почесне виділення, яке може складатися в привілеї носити 

спеціальний костюм, є спеціальні страви, заборонені для інших, жестикулювати 

руками, грати на музичних інструментах, як це роблять тільки професійні 

артисти. 

Дослідники К. Девіс і У. Мур щодо важливості вмотивованості 

особистості, підкреслювали її значення для всього соціуму, в основі поділу 

суспільства виділив критерій різновиди винагород службовців мотивацією 

людей до ефективного виконання своєї соціальної ролі. Автори вважають, що 

соціальна нерівність є засобом свідомого забезпечення найбільш важливих 

посад висококваліфікованими особистостями, які постійно в дефіциті, а 

точніше їх талант являє собою дефіцит як явище рідкісне. Виходом з такої 

ситуації автори бачать в розробці системи заохочень та винагород для того, 

щоб стимулювати талановитих людей до розвитку свого потенціалу. Ці 

винагороди зазвичай являють собою поєднання матеріальних стимулів та 

соціального статусу або престижу [42]. 

Наступною рушійною силою формування професійного статусу вчителя є, 

діяльність вчителя. Професійний статус вчителя формується під впливом 

зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку її особистості. Уточнюючи 

особливості зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку особистості, М. 



Дураном, В. Жернов, О. Лернер, Н. Зелепукін [11] виділяють соціальні, 

соціально-педагогічні, психолого-педагогічні, психологічні та біофізичні 

чинники. До соціальних чинників відносять: суспільний і державний лад, 

громадські організації, сім'ю, вимоги суспільства до особистості. Соціально-

педагогічні чинники становлять - типи навчальних закладів, педагогічні 

організації, об'єднання молоді навчального характеру, вимоги до учнів. 

Педагогічні чинники містять - систему виховання і навчання, мети 

педагогічного процесу, управління навчально-пізнавальною діяльністю, 

вихованням. Психолого-педагогічні чинники - взаємодія учнів з учителями, 

спілкування, процес виховання і самовиховання, пізнавальна і трудова 

діяльність. Психологічні чинники - самовиховання, самонавчання, 

самопізнання, установка, потреби, світогляд, спрямованість особистості. 

Біофізичні чинники - спадковість, схильності, здібності учнів. 

На основі зазначених факторів А. Шепелєва виділяє зовнішні і внутрішні 

чинники формування майбутнього професійного статусу вчителя, які, як 

зазначає автор, тісно між собою пов'язані, доповнюючи один одного, при цьому 

зовнішній фактор сприяє формуванню внутрішнього, а внутрішній фактор 

підсилює вплив зовнішнього . Під зовнішніми факторами автор розуміє: 

суспільний і державний лад і систему вимог, пропонованих їм до формування 

майбутнього вчителя, тип професійного навчального закладу, традиції і рівень 

вимог, що пред'являються їм до формування професіоналізму вчителя, систему 

взаємовідносин вчителя в період його вузівської підготовки з викладачами, з 

вчителями та учнями шкіл, де майбутній вчитель буде проходити практику; 

специфіку виховання та освіти майбутнього вчителя в сім'ї, школі до вступу 

його до ВНЗ. До внутрішніх факторів належать: професійна спрямованість 

особистості вчителя, його потреби, мотиви, установки, світогляд, специфіку 

його саме виховання і самопізнання, цілеспрямованість знаходяться в освоєнні 

професії [47,с. 45-46]. Вважаємо, що всі зазначені фактори притаманні і 

професійному статусу вчителя. А. Шепелєва [47,с. 29] зазначає, що, 



"професійний статус учителя визначає і внутрішній стан особистості, її 

впевненість у своїх можливостях, позицію серед колег, відчуття благополуччя, 

почуття власної гідності, то слід розглядати його як особистісну цінність" [47,с. 

29]. 

Дослідники Е. Климов, А. Ромашов, А. Шепелєва та ін., Звернули свою 

увагу на розгляд професійного статусу, як одного з найбільш впливових 

факторів на життя людини який визначає стиль і спосіб життя, коло друзів, 

інтереси, манеру поведінки і т. д. А. Шепелєва, зазначає, що професійний 

статус учителя відображає специфічний стиль життя, що включає в себе набір 

звичок, цінностей, уявлень [47,с. 23]. 

А. Філіппов [42] визначив ряд факторів, що впливають на трансформацію 

соціально-професійного статусу, розподілив їх відповідно з трьома рівнями: 

макрорівень, макрорівень і особистісний рівень. На макрорівні автор визначив 

такі фактори: процеси модернізації суспільства, зміни інституційної структури 

та соціальних відносин у суспільстві в цілому. На мікрорівні діють фактори, що 

відображають специфіку безпосереднього середовища відтворення соціального 

статусу вчителя (тип соціального оточення індивіда, його соціальні мережі: 

сім'я, близькі родичі, друзі, колеги по роботі). На особистісному рівні 

трансформація соціально-професійного статусу пов'язана зі зміною ціннісної 

свідомості особистості та зміною мотивацій. 

А. Самойлова [33] вивчаючи професійну соціалізацію молодих вчителів 

також виділяла три групи але соціальних факторів макрофактори, мезофактори, 

мікрочинники, які на її думку впливають на професійну соціалізацію молодих 

вчителів. На відміну від факторів які визначив А. Філіппов, в макро факторів 

освітнього середовища відносяться такі показники як: суспільний престиж 

педагогічної професії та соціальна політика держави по відношенню до системи 

освіти, до мезофактори професійного середовища: стан інституту професійної 

освіти, до микрофакторов професійного середовища: ставлення до професії і 

взаємини в педагогічному колективі. 



Н. Зелепукин [11] у своєму дослідженні присвяченому вивченню 

педагогічних умов формування освітнього статусу школяра також розглядає 

сутність освітнього статусу згідно з трьома рівнями: 1) на макрорівні - як 

соціальне явище у вигляді індивідуалізованих норм, правил, обов'язків 

школяра, тобто як набір соціальних характеристик, якими повинен володіти 

школяр 2) на мікрорівні - як оцінка значущими іншими (батьками, вчителями, 

однокласниками та ін.) здібностей, результатів навчальної діяльності, глибини 

знань, широти кругозору, комунікабельності та інших якостей конкретного 

учня, 3) на рівні Я-концепції - як самооцінка школярем своїх здібностей до 

навчання, усвідомлення ними мотивів навчання, цілей і цінностей пізнавальної 

діяльності, визначає його рівень домагань, прагнення підвищити свій освітній 

рівень. 

В. Лебедєва [19] прийшли до висновку, що професійний статус учителя, як 

і освітній статус школяра, можна розглядати на трьох рівнях: на макрорівні - 

тобто соціальної рівні, фіксуються ступеня співвіднесеності оцінки професійно-

педагогічної кваліфікації педагога з оцінкою соціальної значущості продуктів, 

створених в ході його діяльності, на мікрорівні - тобто рівні освітньої системи, 

який фіксується ступеня співвіднесеності оцінок продуктів професійної 

діяльності з боку різних соціально-професійних статусних позицій (колеги, 

керівники, підлеглі) усередині освітньої системи з певними вимірниками 

(стандартизованими, консенсуально сформованими уявленнями про ці 

продукти); на рівні Я-концепція - який фіксується ступеня самооцінки, 

рефлексії співвіднесеності внутрішнього усвідомлення своїх професійних 

якостей вчителя з соціальними вимогами, нормами, з вимогами, що 

пред'являються до нього освітньою системою, за якою і формується цей 

професійний статус [19, 33]. 

Професійно-педагогічний статус - явище багатоаспектне, 

поліструктурності, тому компоненти його структури можна вивчати з точки 

зору цінності, процесу, результату освітньої діяльності. Одним з головних 



критеріїв статусу є саме результату діяльності вчителя, безпосередньо 

пов'язаний з професіоналізмом. 

Саме професіоналізм, як зазначає А. Шиян, є вищим ступенем вираження 

ціннісного ставлення педагога до своєї діяльності. Автор визначає такі 

характеристики професіоналізму вчителя: рівень компетентності, психологічної 

та педагогічної ерудицією, розуміння вимог, що пред'являються до нього 

державою і суспільством, баченням мети своєї діяльності, знанням шляхів і 

засобів її досягнення, психолого-педагогічної, методичної літератури, практики 

навчання і виховання учнів, методів дослідження педагогічної діяльності, 

технології їх застосування та ін.  

С. Молчанов [24] досліджуючи проблему атестації педагогічних і керівних 

працівників освітніх установ, встановив, що головним при атестації працівників 

освіти оцінці підлягає професійно-педагогічна компетентність спеціаліста 

освіти. С. Молчанов зазначає, що атестація здійснюється на основі 

узагальнення підсумків діяльності педагогічного працівника, оцінюється рівень 

"кваліфікації", "професійної компетентності", "продуктивності", і "соціально-

професійних якостей" педагогічної діяльності на основі експертних оцінок [24, 

с. 46]. Оцінка соціально-професійного статусу здійснюється атестаційною 

комісією, основою такої оцінки вчителя якого атестують, є думка про нього 

керівника установи, педагогічного колективу, та ін. Професійно-педагогічна 

діяльність оцінюється в результаті іспитів та експертиз які визначають якість і 

продуктивність такої діяльності. С. Молчанов зазначає, що при атестації 

працівника освіти можна виділити чотири варіанти. Розглянемо більш докладно 

варіант 1 і 2 так як вони безпосередньо пов'язані з критеріями до професійно-

педагогічної діяльності. Перша варіант включає три складових модуля. Перший 

модуль оцінює соціально-професійний статус, за допомогою експертних оцінок 

і соцілогічніх методик, тестів для отримання же атестації [24,с. 48-49]. Другий 

модуль містить оцінки професійно педагогічної кваліфікації за такими 

основними параметрами: - теоретична підготовленість або продуктивність, 



тобто здатність педагога створювати навчальні матеріали, - практичні дії або 

практична продуктивність, тобто здатність реалізовувати професійне вплив. 

Оцінка проводиться через оцінки результатів (продуктів) професійно-

педагогічної діяльності. Воно може проводитися як очно так і заочно. При 

очному оцінці комісія оцінює представлений або продемонстрований навчальне 

заняття і виховний захід. При заочних кваліфікаційних іспитах, до яких 

відносяться варіант атестацію № 2 оцінюють представлений заздалегідь 

підготовлений згідно з вимогами комісії матеріал. Оцінюються наступні позиції 

в практичній діяльності: продукт якої оцінюється - ступінь реалізованості 

функцій діяльності, показники на які звертається увага: актуалізація освітньої 

інформації, пред'явлення освітньої інформації, виявлення рівня засвоєння 

освітньої інформації. Теоретична підготовка оцінюється за такими 

показниками: оцінюваний продукт - матеріали до навчального заняття або 

виховного заходу, показники: навчальні матеріали; форми організації навчання, 

форми навчальних занять, методи навчання, прийоми навчання, засоби 

навчання, виготовлення матеріалізованих засобів навчання [24,с. 51]. 

Аналізуючи всі чотири типи атестації працівників освіти, автор 

підкреслює, що оцінюються такі параметри: володіння змістом навчальної 

дисципліни; володіння знаннями про педагогічні теорії, систем навчання і 

виховання; володіння психологічними теоріями, системами міжособистісного 

впливу і взаємодії; володіння уявленнями про методики, технології навчання і 

виховання [24,с. 52]. 

У дослідженнях С. Молчанова професійно-педагогічна діяльність, як і 

професійно-педагогічний статус є складовою соціально-професійного статусу. 

Визначаючи складові соціально професійного статусу автор, виділив два 

аспекти, це соціальний і професійний. Він вважає, що суспільство відображає 

зовнішній характер діяльності педагога в соціальному середовищі, в цілому та 

освітньої зокрема. Ефективність реалізації якого залежить від рівня 

професійно-педагогічної кваліфікації педагога та його професійно-значущими 



особистісних якостей [24,с. 116-117]. Другий аспект - професійний вчений 

розглядає як інтегративний показник, який надає уявлень про рівень 

професійно-педагогічної кваліфікації в соціальній системі. Тобто, цей аспект 

відображає наскільки важливими для соціуму є результат професійної 

діяльності педагога [24,с. 116]. Таким чином, професійний статус педагога має 

два види або складові соціальну та професійну, в результаті чого він, з одного 

боку залежить від рівня кваліфікації педагога, з іншого від необхідності 

соціуму в результатах діяльності педагогів. 

С. Молчанов пропонує наступну принципову схему оцінювання 

професійно-педагогічної компетентності яку автор тісно пов'язує з 

професійним статусом, виділяючи в ній такі її складові: 1) професійна 

підготовленість (освіта) 2) власне професійно-педагогічна діяльність, 3) 

продуктивність професійно педагогічної діяльності (з точки зору змін, що 

відбуваються в об'єкті діяльності (змін особистості учня його інтелектуальної, 

емоційно-вольової та дієво-практичної сфер) 4) результативність професійно-

педагогічної діяльності (дії або взаємодії): а) актуальний результат б) результат, 

відсунутий у часі (пролонгований ) 5) професійно-педагогічна, пошукова або 

дослідницька діяльність. До критеріїв соціально-професійного статусу він 

відніс такі складові та їх показники: Професійно-педагогічна підготовленість: 

знання предмета, знання в галузі педагогіки і психології, знання методики, 

професійна ерудиція. Професійно-педагогічна діяльність: вміння передавати 

знання з предмета, вміння застосовувати педагогічні технології, вміння 

застосовувати методики, вміння організувати викладання, вміння організувати 

вчення. Результати професійно-педагогічної діяльності: рівень позитивного 

впливу на учнів, рівень активності учнів, рівень вираженості позитивного, 

педагогічного досвіду. Професійно-педагогічна пошукова або дослідницька 

активність: наявність коректованих навчальних матеріалів, використання нових 

технологій, наявність власних технологій, наявність авторських навчальних 

матеріалів. Інформаційно-комунікативна функція: здатність ефективно 

передавати інформацію, для організації пізнавальної діяльності учнів, уміння 



створювати спілкування в навчальному просторі. Регулятивно-комунікативна 

функція: уміння регулювати процес спілкування. Афективно-комунікативна 

функція: уміння створювати позитивний емоційний фон. Гностичний 

компонент педагогічної діяльності: рівень рефлексії, рівень сформованості 

професійно-значущої "Я-концепції". Комунікативний компонент педагогічної 

діяльності: комунікативність, вміння організувати обмін професійно значущою, 

інформації. Організаторський компонент педагогічної діяльності: уміння 

виконувати функціональні обов'язки, вміння організувати свою діяльність. 

Конструктивно-проектувальний компонент педагогічної діяльності: 

орієнтованість діяльності на перспективу [24,с. 254]. 

Узагальнюючи вище сказане, вважаємо, що на формування статусу 

вчителя впливають мікрочинники, макрофактори а також особистісні фактори 

або фактори Я-концепції. Різні автори по-різному виділяють показники, які 

відносяться до кожного з вищезгаданих факторів. Однак загальним висновком 

для всіх дослідників, є те, що на професійний статус впливають зовнішні і 

внутрішні фактор знаходяться у взаємозалежності. Вважаємо, що професійний 

статус вчителя залежить від особистості вчителя: самовиховання, 

самонавчання, самопізнання, установка, потреб, світогляду, спрямованості 

особистості, спадковості, схильності, здібності до педагогічної діяльності, 

засвоєння індивідуалізованих норм, правил, обов'язків ставлення до 

педагогічної діяльності, глибини знань, широта кругозору, комунікабельності, 

усвідомлення вчителем своїх здібностей, усвідомлення мотивів педагогічної 

діяльності, цілей і цінностей пізнавальної діяльності, прагнення підвищити свій 

освітній рівень, професійна спрямованість особистості вчителя, самопізнання, 

цілеспрямованості у професії, професійна підготовленість (освіта), власне-

професійно-педагогічної діяльності ; продуктивності професійно-педагогічної 

діяльності, пошукової або дослідницької діяльності, внутрішнього 

усвідомлення своїх професійних якостей учителем із соціальними вимогами, 

нормами, з вимогами, що пред'являються до нього освітньою системою, в 

рамках якої і формується професійний статус учителя. 
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