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Образ педагога здавна викликає зацікавлення як у представників цієї важливої для 

суспільного розвитку професії, так і в філософів, психологів, істориків, філологів, 

культурологів, а сьогодні ще й іміджмейкерів. Оскільки нині поняття «образ» часто 

замінюється модерним й інтердисциплінарним терміном «імідж», а це, як зауважує                           

М. Навроцька,  «не тільки зовнішній вигляд, а й особисте мислення, учинки, дії, мистецтво 

говорити й слухати, здатність підкреслити свою специфічність та індивідуальність. Те, як 

учителя сприймають оточуючі, здебільшого залежить саме від його іміджу» [4, c. 8] 

Дослідниця аналізує проблему іміджу, яка почала цікавити вітчизняну наукову громадськість 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. У цей час розпочинається активне дослідження 

загальних питань психології іміджу (О. Володарська, О. Панасюк, О. Перелигіна, В. Шепель 

та ін.), концептуальних засад та практичного інструментарію іміджології (Л. Браун,                         

Е. Соловйов, А. Панасюк та ін.), сутності професійного іміджу педагога (І. Розмолодчикова, 

М. Сперанська-Скарга, А. Кононенко, І. Ніколаєску та ін.).  На думку А. Калюжного, «імідж 

учителя – емоційно забарвлений стереотип сприйняття образу вчителя у свідомості 

вихованців, колег, соціального оточення, у масовій свідомості» [2], тому  можемо визначити 

поняття «образ» й «імідж» (англ. «image») як синонімічні.  

У художній літературі образ чи імідж педагога зосереджується передусім у структурі 

художнього тексту на тематичному та ідейному рівні. Українська література напрочуд багата 

на педагогічну образосферу, позаяк чимало письменників були за фахом вчителями-

просвітителями, особливо поширене таке явище (письменника-педагога (і/чи) педагога-

письменника) у ХІХ – першій половині ХХ ст.  

Тоді ж бере свій початок т.зв. «учительська проза» - твори про шкільне дитинство, 

процес навчання й виховання, роль вчителя у цьому процесі. Маємо зразки таких текстів у 

художній творчості Б. Грінченка, Є. Ярошинської, Степана Васильченка, О. Маковея,                     

Д. Макогон, Уляни Кравченко, І. Блажкевич, І. Филипчака, Дністрової Чайки та ін. Відомі 

письменники у своїх почасти автобіографічних творах також змальовують образи вчителів: 



«до п’яного дяка в науку» віддали малого Шевченка, про свою товаришку-вчительку 

церковноприходської школи пише Леся Українка в одному із «Волинських образків», про 

мудрого вчителя Міхонського, який навчає талановитого хлопчину (очевидно – самого Івана/ 

Мирона) пізнавати світ літератури оповідає в оповіданні «Борис Граб» І. Франко.   

 Певні грані освітнього процесу, відтак й образи педагогів-творців і педагогів-

руйнаторів осмислено в окремих творах Марко Вовчок, А. Свидницького, І. Нечуя-

Левицького, О. Кониського, О. Кобринської та ін. Цікавим, та малознаним явищем 

літературного процесу ХХ ст. виступає «учительська» проза західноукраїнського вчителя й 

письменника Івана Садового (Івана Федорака) про апостольську місію вчительської 

інтелігенції на шляху до національного самоусвідомлення («Безіменні плугатарі», «Танок 

смерті», «Весняний гамір»). Узагальнений образ педагога повоєнної епохи змальовано у 

повісті  «На коні й під конем» відомого письменника Д. Дімарова.  

Якщо у творах письменників ХІХ віку часто представлено (існуючий чи бажаний) 

образ вчителя-інтелігента, народного подвижника, носія ідеї національної освіти й культури, 

борця за права, суспільного регулятора традицій народної моралі. То у творах авторів ХХ ст. 

бачимо «семантичну множинність трактування образу вчителя» [1, c. 84], це, зокрема, 

розглядають дослідники на прикладі роману «Єрусалим на горах» Р. Федоріва. 

Аполітичність освіти проголошується словами сільського професора, галицького вчителя 

Северина Гайдаша: «Я не вчив ні на бандерівців, ні на комуністів. Я усіх учнів учив на 

людей» [1]. Імідж вчителя у цьому романі бівалентний, оскільки соціально-ідеологічний 

фактор все ж вносить дисгармонію у благородну місію освітянина, змушуючи його йти на 

поступки своїм намірам, ламати особистісне моральне кредо. Науковець І. Колесник, 

провівши аналіз педагогічної спадщини педагогів-класиків, вважає, що «багатий доробок у 

царині української філософсько-педагогічної думки виступає культурно-національним 

підґрунтям для розробки психолого-педагогічної моделі українського вчителя, здатного і 

готового до педагогічної діяльності в сучасних соціально-економічних і політичних умовах» 

[3. с. 75].  

Вчитель-батько – популярний персонаж у творчості В. Сухомлинського. Саме 

літературно-педагогічний доробок В. Сухомлинського чи не найбільше конструює образ-

ідеал українського педагога ХХ століття. Це садівник добра («Молодий сад»), бібліофіл 

(«Самотній учитель»), природолюб («Візьми ще квітку, Тіно…»), співчутливий («Перший 

день»), рятівний («Нова учителька»), вимогливий («Після уроків»), вдумливий («Через 

шістдесят років»). Вчитель, за концепцією В. Сухомлинського, це ще й глибокий 

казкотерапевт, тому й свій «світ казок, оповідань, притч, бувальщин автор населив 

персонажами і подіями, звичайними і зрозумілими для дитини, її дитячого світосприйняття. 



Часто художня мініатюра несе в собі ситуацію морального вибору, дилеми» [5, с. 10].                       

В. Сухомлинський в українській літературі створив імідж вчителя-філософа-і-філолога, 

шукача глибинних сенсів думки і слова: «Дітей підкоряє закоханість учителя в знання. Якщо 

ви хочете бути шанованим, будьте провідником дітей на стежці подиву перед істиною, яку 

ви відкриваєте спільно з дітьми. А дітям здається, що відкривачі – вони, а ви лише їхній 

помічник, без якого вони не можуть обійтися. Найтонше діти пізнають вашу працю тоді, 

коли з вашою допомогою вони мислять, відкривають істину, дивуються» [5, с. 348].   

Отже, в українській художній літературі існує традиція конструювання образу 

педагога, відтак і стереотипне сприйняття вчителя як сіяча доброго й вічного, національного 

подвижника, аполітичного зберігача духовних і культурних цінностей, народного 

просвітителя – знавця історії і традицій, високоморального інтелігента, людинознавця і 

природолюба з тонким поетичним відчуттям світу, етичними імперативами у  

міжособистісних взаєминах, естетикою внутрішньої гармонії.      
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