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Лигомина Т. А. 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Соціально-психологічні закономірності формування професійного 

іміджу практичних психологів 

 

Питання формування іміджу фахівців є предметом досліджень багатьох 

науковців у царині психології. Варто зазначити практичні розробки зарубіжних 

авторів: Ф. Котлера, М. Мескон, Ф. Хедоурі, що були здійснені в галузі 

корпоративного іміджу. Вітчизняні дослідники вивчають роль іміджу у 

різноманітних сферах соціального життя (О. Володарська, В. Зазикін, О. Панасюк, 

О. Перелигіна, О. Петрова, І. Чертикова та ін.), механізми і принципи формування 

іміджу політика (О. Гордєєва, В. Зазикін, О. Панасюк, Г. Почепцов, О. Феофанов 

та ін.), державного службовця (В. Дашевський, Н.  Орлова та ін.), вчителя та 

педагога ВНЗ (О. Деркач, А. Калюжний, Н. Кузьміна, А. Маркова та ін.), 

бізнесмена (В. Іванченко, Ф. Кузін, В. Шепель та ін.) Потрібно відмітити, що 

останнім часом з’являється все більше досліджень, спрямованих на вивчення 

персонального іміджу студентів-психологів та практичних психологів (Л. Зотова, 

А. Кривцова, О. Купріна, Ю. Нетесана, С. Салманова та ін.). Проте у сучасній 

психологічній науці немає фундаментальних досліджень щодо закономірностей та 

чинників формування професійного іміджу практичних психологів. 

Наше теоретичне дослідження спрямоване на визначення соціально-

психологічних закономірностей, які вливають на формування професійного іміджу 

практичних психологів. 

Вивчаючи професійний імідж практичних психологів, ми зупинилися на 

визначенні поняття: професійний імідж практичного психолога – це символічний, 

емоційно забарвлений образ психолога як фахівця, професіонала своєї справи, що 

формується у свідомості учнів/вихованців, колег, батьків, адміністрації під 

впливом його професійно-особистісних якостей та сприяє розвитку його 

професійної діяльності. 

Розділяємо думку провідних науковців щодо того, що професійний імідж 

будується на підставі знань про образ ідеального фахівця в очах реципієнтів і 

співвідношення цих знань з власною особистістю (О. Перелигіна й А. Калюжний). 

Тобто професійний імідж психолога формується на основі уявлень про образ 

ідеального психолога, що існує у суспільстві та співвідношення цих знань до 
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реальних цінностей та особистісних рис практичного психолога. 

Далі більш детально розглянемо соціально-психологічні закономірності 

формування іміджу. На основі узагальнення підходів, що розвиваються у 

вітчизняній соціальної психології в працях Б. Ананьєва, Г. Андрєєвої, 

А. Бодальова, О.М. Леонтьєва, О.О. Леонтьєва, Б. Ломова науковці виділили 

класифікацію соціально-психологічних закономірностей, які керують 

формуванням іміджу. Серед цих закономірностей були виділені такі три групи:  

1. Соціально-психологічні закономірності, що лежать в основі мотивації 

діяльності по створенню іміджу. 

За даними емпіричних досліджень було визначено, що власне наявність 

мотивації до діяльності по створенню іміджу є універсальною закономірністю, що 

не залежить ні від яких конкретних соціальних чинників і умов, в чому 

виражається, напевне, соціальна природа людини. Ступінь вираженості мотивації, 

тип установки по відношенню до власного іміджу, тип мотивації до діяльності по 

створенню іміджу залежать від приналежності індивіда до тих чи інших соціальних 

груп [3, c.266]. Тобто мотивація діяльності по створенню психологом власного 

професійного іміджу є цілком природньою, а вже ступінь вираженості, характер і 

тип цієї мотивації залежить від групових правил та норм прийнятних для 

професійної групи практичних психологів, а також цінностей, що декларуються в 

закладі освіти, де працює психолог. 

2. Соціально-психологічні закономірності, що визначають зміст іміджу.  

У цій групі закономірностей на першому місці стоїть закономірність 

ціннісного змісту іміджу. Вона виражається в тому, що, незалежно від групової 

приналежності респондентів, в іміджі представляються ті чи інші життєві цінності. 

В процесі створення моделі свого образу людина надає її елементам певні смисли 

(особистісні характеристики), які розшифровуються іншими, завдяки чому у них 

створюється враження про її особистість. 

У професійному іміджу практичного психолога повинна проявлятися його 

індивідуальність (особистісні та професійні цінності; приналежність поглядів до 

певної наукової школи; позитивні риси особистості тощо), що допоможе йому 

відрізнятися від інших. 

Наступна закономірність – це орієнтація на соціальні стереотипи, 

виражається в тому, що при моделюванні свого іміджу людина не може не 

враховувати соціальні стереотипи, що склалися в суспільстві і середовищі, які 

характеризують певну узгодженість або високу ступінь єдності уявлень серед 

членів групи [2, c.76]. Стійкі соціальні уявлення в середовищі і групі (соціальні та 

групові стереотипи) істотно спрощують процес створення іміджу і процес 

розшифровки, розуміння і сприйняття його іншими людьми. Дослідження 

підтвердили високу значимість стереотипів в моделюванні Я-образу. 
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Знання та використання практичним психологом стереотипів щодо його 

професійно важливих якостей значно полегшать процес формування професійного 

іміджу – адже стійкий образ, який існує в свідомості соціальної групи завжди легше 

сприймається, ніж абсолютно новий. Серед позитивних стереотипів щодо 

особистісних якостей практичного психолога виділяємо такі: щира зацікавленість 

в тому, як влаштований внутрішній світ іншої людини, тобто дружелюбство, 

гуманізм; толерантність; гнучкість і відкритість змінам; сензитивність або 

чутливість до інших, а також розвинений емоційний інтелект. 

3. Соціально-психологічні закономірності, що управляють реалізацією 

діяльнісних чинників створення іміджу.  

Дані закономірності демонструють розбіжності у цілях створення іміджу  

в залежності від приналежності суб’єкта-прообраза іміджу до статусної  

групи [3, c.255]. Ця група закономірностей, на нашу думку, дозволяють визначити 

цілі створення іміджу для певних соціальних груп. Для практичних психологів як 

представників професійної групи імідж виступає як найважливіший конструкт у 

системі цінностей, як цінність особистості та професійної діяльності. Імідж для 

психолога є цінністю, яка обумовлюється залученістю фахівця до сфери своєї 

професійної діяльності, критерії і способи оцінки якої, виражені в моральних 

принципах і цілях його діяльності [1, c.103]. Тобто, професійний імідж практичного 

психолога сприяє його реалізації як професіонала свої справи. 

Отже, описані вище соціально-психологічні закономірності демонструють 

існування стійких, повторюваних зв’язків між приналежністю практичних 

психологів до професійної групи і їх діяльністю по створенню іміджу та діяльності 

зі сприйняття іміджу. Наявність таких зв’язків вказує на існування об’єктивних 

соціально-психологічних закономірностей формування іміджу як соціально-

психологічного феномену. А професійного іміджу практичних психологів як 

соціально-психологічного феномену, що допомагає психологам реалізуватися у 

власній професійній діяльності. 

Подальші перспективи дослідження вбачаємо у виокремленні більш 

конкретних чинників формування та критеріїв формування професійного іміджу 

практичних психологів. 
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