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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ» 
У НАУКОВИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
У статті проаналізовано основні підходи до розуміння суті професійного іміджу у сучасній пси-

холого-педагогічній науковій літературі. Автор підкреслює, що формування цілісного професійного 
іміджу спеціаліста як необхідного атрибуту соціально-професійних відносин є сьогодні актуальним 
напрямом підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Зазначається, що у науковому психологіч-
ному дискурсі вживаються визначення іміджу як символічного образа суб’єкта, який створюється у 
процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії; оцінного судження – думки; враження, справленого людиною на 
іншу людину або на групу людей, тощо. У структуру психологічної проекції іміджу включені такі ком-
поненти, як цілісність, інтегральність, системність, інформативність, динамічність, емоційність, 
єдність зовнішнього вигляду й поведінки, функціональність, зумовленість характером діяльності, 
суб’єктність, відтворення потреби соціальної групи. У межах педагогіки дослідники характеризу-
ють імідж як багатокомпонентний емоційний образ, що визначає рольову відповідність особисто-
сті стандартам і вимогам її професії в очах колег, підлеглих, суспільства; як поєднання зовнішніх 
і внутрішніх складових частин особистості, емоційно забарвлений стереотип сприймання образу 
суб’єкта у масовій свідомості. У педагогічних працях пропонуються такі найважливіші характери-
стики іміджу: активність, мінливість, гнучкість, ситуативність, символічність, орієнтованість на 
соціальну групу, емоційність, наявність духовних, етико-естетичних, ціннісних орієнтирів тощо.

Виходячи з тлумачення понять сучасними науковцями, автор дає своє визначення професійного 
іміджу як персоніфікованого образу професії, образу професійної ролі, що формується ще у процесі нав-
чання і доповнюється індивідуальним іміджем фахівця у процесі взаємодії з колегами, клієнтами, соці-
альним оточенням. Автор визначає структуру професійного іміджу як єдність особистісного, аудіові-
зуального, соціального та функціональний компонента і надає їх характеристику. Робиться висновок, 
що позитивний професійний імідж можна розглядати як показник професійного росту і професійного 
самовизначення, якісної реалізації фахівця у певній галузі діяльності, який залежить від його готовно-
сті до створення такого образу ще на етапі професійного навчання у закладі вищої освіти.

Ключові слова: імідж, символічний образ, професійний імідж, професійна діяльність, структура 
професійного іміджу.

Постановка проблеми. Головним завданням 
вищої школи на сучасному етапі, як визначено у 
програмних документах (Національній доктрині 
розвитку освіти, Законах України «Про освіту» 
(2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р., зі змінами 
і доповненнями 2017 р.) та ін.), є професійна під-
готовка студентів, формування фахівців, здатних 
до творчості, прийняття оптимальних рішень, 
самоосвіти й самовиховання, таких, що вміють 
узгоджувати свої дії з діями інших учасників спіль-
ної діяльності. Саме тому актуальності набуває 
спрямування вищої професійної освіти на підго-
товку конкурентоспроможних, компетентних, від-
повідальних фахівців, які прагнуть до постійного 
професійного зростання, до саморозвитку, самоі-
міджування. З огляду на це вимогою сьогодення є 
формування цілісного професійного іміджу спеці-
аліста як необхідного атрибуту соціально-профе-
сійних взаємин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність, характеристики, типологія, структура 
професійного іміджу розглядалися в роботах зару-

біжних науковців Р. Арнхейма, Н. Барни, П. Берда, 
К. Боулдинга, Дж. Ягера та ін. Предметом уваги 
психологів є розгляд професійного іміджу в кон-
тексті дослідження свідомості та підсвідомості 
особистості, вивчення мотивації її вчинків, про-
цесу професійного самовизначення (Є. Климов, 
М. Гомезо, Г. Горелова, Л. Орлова, Д Фельдштейн, 
Є. Зеєр, І. Кон, А. Кононенко, М. Мазоренко та 
ін.). Увага науковців-педагогів здебільшого спря-
мована на формування необхідних рис і відповід-
ного бачення своєї спеціальності у процесі здо-
буття людиною професійної освіти (М. Апраксіна, 
Ю. Дзядевич, Т. Довга, В. Ісаченко, А. Калюжний, 
Л. Мартинець, С. Маскалянова, І. Николаеску, 
Т. Саркісян, Н. Тарасенко, Н. Чипиленко та ін). 
Водночас, незважаючи на активний інтерес нау-
ковців до проблематики, пов’язаної з іміджем 
професії, здійснений розгляд наукових джерел 
свідчить про відсутність у сучасних психолого- 
педагогічних дослідженнях єдиного погляду на 
сутність професійного іміджу фахівця, однозначно 
інтерпретованого трактування поняття.
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Мета статті полягає в аналізі наукових під-
ходів до дефініції поняття «професійний імідж», 
що деталізується у таких завданнях: визначенні 
основних психологічних і педагогічних поглядів 
на розуміння професійного іміджу; виокремленні 
складників цього феномену; уточненні змісту 
досліджуваного поняття.

Виклад основного матеріалу. Звернемося до 
ґенези визначення поняття «імідж». Різні гіпотези 
вчених щодо походження слова imago зводяться 
до того, що спочатку воно йменувало іншу реаль-
ність (статус копії), яка наслідувала «першу» 
реальність, імітувала, символізувала її, могла 
сприйматися людиною як справжня, не будучи 
такою.

Широкому використанню цей термін зобов’я-
заний американському економісту К. Болдуінгу, 
який у 60-ті рр. ХХ ст. ввів у науку термін «імідж», 
обґрунтував його корисність для ділового успіху. 
Саме тоді, коли з’явився попит на професійне 
формування іміджу політиків, артистів, спортсме-
нів, проблеми формування іміджу стали розро-
блятися в межах психології, соціології, педагогіки 
та інших наук. Сучасний етап (кінець XX ст. – доте-
пер) характеризується повноцінним науковим 
вивченням іміджу, його можливої універсалізації 
та поширенням на нові галузі знань.

У зарубіжних розвідках імідж досліджували та 
визначали як узагальнення людського сприйняття 
і його осмислення (К. Боулдінг), сукупність знань, 
уявлень і передбачень людини про об’єкт і його 
оточення (Б. Гарднер, С. Леви), набір особистіс-
них якостей, що асоціюється людьми з певною 
індивідуальністю (Р. Бентон), ментальну картинку; 
ідею, породжену уявою, або особистість в уяв-
леннях людини, організації (С. Олівер), публічне 
«Я» людини, своєрідну маску, що застосовується, 
аби в очах інших людей мати привабливий вигляд 
(П. Берд), певний символічний образ сприйняття 
будь-якого явища, об’єкта та людини (Б. Брюс, 
Ж. Сегела), процес створення фірмової репутації, 
метою якої є ідентифікація суб’єкта і привертання 
до нього уваги (Е. Бернейз), конструкт, що склада-
ється зі ставлення, пізнання, сприймання і пере-
конання (С. Беланджер, С. Бали, Б. Лонгден).

Довідникові джерела трактують імідж як «сте-
реотип, що сформувався у масовій свідомості, 
цілеспрямовано сформований, емоційно забарв-
лений образ певного об’єкта» [9, с. 160]; «набір 
певних якостей, що асоціюється людьми з певною 
індивідуальністю» [11, с. 56]; «публічно зафіксова-
ний або підтримуваний вигляд, образ громадської 
особи, обличчя професії, діяльності, організації, 
способу життя» [8, с. 119].

У науковому психологічному дискурсі вжи-
ваються визначення іміджу як символічного 
образа суб’єкта, який створюється у процесі 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії (О. Перелигіна), оцін-

ного судження – думки (Л. Орбан-Лембрик), вра-
ження, справленого людиною на іншу людину 
або на групу людей (А. Калюжний), як образа- 
уявлення, що склався у свідомості реципієнта, у 
якому у складній взаємодії поєднуються зовнішні 
та внутрішні характеристики об’єкта (І. Симонова). 
Дослідники наполягають на багатомірності іміджу 
будь-якого об’єкта як усталеного образу, що вини-
кає у сфері свідомого або підсвідомого внаслідок 
прямого сприйняття людиною тих чи інших харак-
теристик об’єкта, або непрямого, опосередкова-
ного на основі сприйняття вже оціненого кимось 
образу через оцінку цього образу, сформованого 
у психіці інших людей (В. Зелюк, Ю. Палеха, 
Л. Браун, Е. Ньюман та ін.).

Порівняння категорії «імідж» із впливом, яке 
простежується у багатьох визначеннях психоло-
гів, підкреслює маніпулятивність, заманливість 
його як психічного образу, що діє на емоційну 
сферу особистості, іноді й на її підсвідомість. 
Вплив іміджу на поведінку та механізми свідомо-
сті людини, який здійснюється за рахунок силь-
ного емоційного враження та зниження механізмів 
свідомого контролю, дає йому змогу здійснювати 
маніпулятивну функцію. У структуру психологічної 
проекції іміджу включені такі компоненти, як ціліс-
ність, інтегральність, системність, інформатив-
ність, динамічність, емоційність, єдність зовніш-
нього вигляду й поведінки, функціональність, 
зумовленість характером діяльності, суб’єктність, 
відтворення потреби соціальної групи (К. Боулдінг, 
М. Вудкок, Б. Зейгарник, О. Маслова, Л. Новік, 
А. Семенов, Т. Хомуленко, В. Шепель, О. Чебикін 
та ін.).

Більшість дослідників, котрі вивчають цю кате-
горію у межах педагогіки (Н. Бутенко, Н. Гузій, 
Т. Демчук, Ю. Дзядевич, І. Зязюн, Л. Кайдалова, 
А. Калюжний, З. Курлянд, Л. Мітіна, О. Пенькова, 
І. Табачек, Л. Хоружа та ін.), визначають імідж як 
багатокомпонентний емоційний образ, що визна-
чає рольову відповідність особистості стандар-
там і вимогам її професії в очах колег, підлеглих, 
суспільства; як поєднання зовнішніх і внутрішніх 
складових частин особистості, емоційно забарв-
лений стереотип сприймання образу суб’єкта у 
свідомості певної групи, а також у масовій свідо-
мості. У визначенні іміджу з позицій педагогічної 
науки зустрічаються такі поняття, як інтелекту-
альні здібності, зовнішній вигляд, соціальні ролі, 
риси характеру, що формуються у процесі соціа-
лізації та відповідають моральним установкам і 
ціннісним орієнтаціям певної частини суспільства. 
У педагогічних працях пропонуються такі най-
важливіші характеристики іміджу, як активність, 
мінливість, гнучкість, ситуативність, символіч-
ність, наслідуваність, орієнтованість на соціальну 
групу, емоційність, наявність духовних, етико- 
естетичних, ціннісних орієнтирів тощо (Т. Демчук, 
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В. Ісаченко, А. Калюжний, З. Курлянд, А. Коркішко, 
В. Орєшкін, А. Пелих, А. Рацул, І. Сімонова та ін.).

Особливої актуальності у сучасному науковому 
дискурсі поняття «імідж» набуває у контексті пев-
ної професійної діяльності. Професійний імідж – 
це складний соціально-психологічний і педагогіч-
ний феномен, що передбачає створення образу 
конкретної професії. Це сукупність уявлень про 
те, як повинна виглядати й поводитися людина 
певної професії (політик, бізнесмен, викладач, 
лікар тощо).

Професійний імідж створюється і розвивається 
у процесі професійної діяльності та є фактором 
підвищення її ефективності. У професійній сфері 
важливими функціями іміджу є професійна само-
ідентифікація, професійний тренінг, професій-
ний контроль, професійний самовираз. Саме ці 
функції допомагають особистості інтегруватися 
до системи професійних відносин, здійснювати 
ефективне професійне спілкування і взаємодію, 
максимально розкривати свій професійний потен-
ціал, завойовувати авторитет, підвищувати конку-
рентоздатність.

У сучасній науковій інтерпретації зміст 
поняття «професійний імідж» («імідж профе-
сії») розкривається найчастіше як уявлення про 
людину як про фахівця, професіонала своєї 
справи (М. Мазоренко, Г. Почепцов, В. Орєшкін, 
В. Шепель), статусний образ особистості як 
сукупності уявлень суспільства про те, яким 
повинен бути індивід відповідно до свого про-
фесійного статусу (Н. Смірнова, Н. Савченко), 
загальне враження про фахівця, що справля-
ється на оточуючих за допомогою сприйняття 
його особистісно- професійних якостей, манери 
говоріння і поведінки, а також зовнішнього 
вигляду (О. Петрова, Є. Барбіна, Ю. Дзядевич, 
Н. Тимошенко, О. Кирилюк), символічний образ, 
стійка організована сукупність знаків-символів 
(Т. Білик, О. Перелигіна), сукупність професійних, 
моральних, естетичних і етичних норм, виробле-
них суспільством, і ставлення суб’єкта до своїх 
професійних обов’язків (Ю. Палеха, Д. Вергун, 
І. Муратова), професійний стереотип-типаж, інтен-
сивний емоційний, оцінний ефект, базований на 
загальному образі типового професіонала, пси-
хологічному механізмі персоніфікації (О. Грейліх, 
Л. Донська, Н. Савченко, Т. Хомуленко), синтез осо-
бистісних якостей, професійних компетентностей, 
зовнішності особистості (С. Болсун, М. Навроцька, 
І. Ніколаєску, О. Романовська); інтегрована якість 
особистості, що забезпечується системою культу-
рологічних, психологічних та професійних знань, 
навичок і вмінь (І. Размолодчикова, О. Горовенко, 
Т. Довга, Т. Шахматова), складне утворення, 
зумовлене особливостями професійної діяль-
ності та соціальними ролями, які виконує особи-
стість (Н. Прус, Т. Завгородня, О. Капустюк), емо-

ційно забарвлений психічний образ, що склався 
в масовій свідомості та має риси стереотипу, 
який легко трактується і відчутно впливає на 
пояснювальні механізми свідомості, поведінки й 
вибір іншої людини (В. Ісаченко, Т. Скрипаченко, 
О. Затворнюк), відображення діяльності людини: 
її планів і їх реалізації, ділових якостей (відпо-
відальності, організованості, працьовитості), 
ступеня успішності (визнання в певних колах, 
професійних нагород, досягнень), предметної 
атрибутики (М. Беляєва, В. Самкова, Н. Лікарчук, 
О. Ковальова) і т. ін.

Як бачимо, досліджуючи різні аспекти профе-
сійного іміджу, науковці не можуть дійти спільної 
думки щодо його визначення, наслідком чого є 
нечіткість і широке тлумачення цього поняття. 
Зупинимося детальніше на деяких трактуван-
нях цього феномену, що дасть можливість більш 
повно представити його сутність.

Імідж як думка, яка формується про людину 
як про фахівця своєї галузі, професіонала, має 
особливу значущість у системі професій типу 
«людина – людина», «людина – колектив», спри-
яючи підвищенню продуктивності професійної 
діяльності особистості та покращенню її індивіду-
альних характеристик. Професійний імідж, прита-
манний кожній професії, формує сукупність зов-
нішніх і внутрішніх індивідуальних, особистісних і 
професійних якостей, що мають за мету продемон-
струвати бажання людини, готовність і здатність до 
суб’єкт-суб’єктного спілкування. Так, О. Камишева 
бачить професійний імідж як систему особистісних 
(доброзичливості, толерантності, рефлективності) 
та психологічних (ролей, позицій, вербальних і 
невербальних засобів спілкування) якостей, які 
спрямовано використовує фахівець із метою досяг-
нення цілей професійної діяльності [3, c. 52].

Професійний імідж формується у процесі про-
фесійного розвитку і є сукупністю професійно орі-
єнтованих характеристик, таких як професійна і 
культурна компетентність. Професійний компо-
нент включає якості, що відображають профе-
сійну ідентичність, відповідність людини професії, 
розуміння своєї професії, прийняття себе у про-
фесії, рівень професійної культури й інші якості, 
які характеризують людину в умовах її діяльності. 
За визначенням С. Болсуна, професійний імідж – 
це синтез професійних якостей і компетентностей, 
особистісних якостей і зовнішності особистості 
[1, с. 51]. Таким чином, професійний імідж перед-
бачає створення сукупного образу, усі складники 
якого взаємопов’язані та взаємозумовлені без 
надання переваги жодній із них.

Ціла низка дослідників підкреслює знакову, 
інформаційно-символічну природу іміджу. Так, 
визначаючи це поняття як персоніфікований образ 
професії, Н. Савченко позиціонує його як узагаль-
нений емоційно забарвлений образ  типового її 
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представника, що має символічну природу, харак-
теризується навіюванням і здійснює психологіч-
ний вплив на оточуючих [10, с. 56].

Характеризуючи професійний імідж як бага-
тогранне, міждисциплінарне поняття, суть якого 
синтезує соціальний образ характеристик пред-
ставників певної соціально-професійної групи 
відповідно до очікування суспільства, О. Митцева 
визначає його як «цілісний, динамічний, інтегра-
тивний образ, зумовлений професійною діяль-
ністю суб’єкта, а саме «Місією особистості», 
позитивною «Я-концепцією», зорієнтованою на 
«Я-бажане, Ідеальне», що сприяє постійному 
професійному й особистісному саморозвитку та 
самовдосконаленню сучасного фахівця [4, с. 196].

На думку Н. Прус, професійний імідж є надбу-
довою, котра створюється на основі особистісних 
якостей індивіда; гармонійною сукупністю зовніш-
ніх і внутрішніх індивідуальних і професійних яко-
стей, які виявляються у діях і поведінці спеціаліста, 
зумовлюють успішність його професійної діяльно-
сті [7, с. 52]. Близькою є позиція І. Николаеску, що 
визначає це поняття як форму життєвого вияву 
фахівця, за допомогою якої він, активуючи осо-
бистісно-ділові якості, професійно й особистісно 
самоутверджується [5, с. 88].

Доволі виваженим і всебічним є, на наш погляд, 
підхід Л. Новік, котра визначає професійний імідж 
як якісну характеристику особистості, що сприяє 
прояву її внутрішніх установок, особистісних яко-
стей, життєвої компетентності, фахових знань і 
професіоналізму через зовнішні прояви – зовніш-
ній вигляд, поведінку, особливості спілкування, 
організацію простору, які мають важливий вплив 
на ефективність міжособистісної взаємодії та реа-
лізацію професійних функцій у тій чи інші галузі 
діяльності [6, с. 430].

Безумовно, професійний імідж є важливим еле-
ментом професійної компетентності фахівця, від 
якого прямо залежить його успіх у трудовій сфері. 
Життєва стратегія націлює людину на досягнення 
успіху у професії та є сьогодні необхідною умовою 
для реалізації у будь-якій професійній діяльно-
сті. Успішна професійна кар’єра значною мірою 
залежить від уміння свідомо вибудовувати про-
фесійний імідж, що відповідає завданням і спе-
цифіці професії. Основою професійного іміджу є 
поєднання професійних та особистісних якостей 
фахівця, які сприяють успішній його реалізації у 
професійній діяльності.

Здебільшого у сучасних психолого-педагогіч-
них дослідженнях науковцями виділяються три 
позиції у структурі іміджу, що перетинаються і 
створюють єдине ціле: фізичні характеристики 
(здоров’я, стиль одягу, зачіска, макіяж); психо-
логічні характеристики (характер, темперамент, 
внутрішній світ) і соціальні характеристики (роль 
у суспільстві, поведінка і комунікативні особли-

вості). Так, Ю. Дзядевич, виділяючи такі склад-
ники іміджу, як зовнішні (стиль в одязі, аксесуари, 
зачіску, рівень догляду за собою) і внутрішні харак-
теристики (систему моральних, етичних і духов-
них цінностей людини, смаків, установок, ідеа-
лів, індивідуально-психологічних особливостей), 
доповнює структуру міжособистісними характе-
ристиками іміджу, що включають самопрезента-
цію, особистісну принадність (атракцію), рівень 
сформованості комунікативних умінь, навичок, а 
також певну харизму [2, с. 72].

Деякі дослідники (Л. Донська, Л. Семенова, 
І. Симонова, В. Черепанова, В. Шепель та ін.) від-
значають наявність у структурі іміджу статичного 
комплексу – ядра іміджу, до якого відносять уста-
лені структурні характеристики, що забезпечують 
її функціонування (Я-концепцію, духовність, цін-
нісні орієнтири), індивідуально-особистісний ком-
понент (індивідні, конституціональні, особистісні 
якості, спрямованість (потяги, інтереси, схиль-
ності, переконання), соціальний компонент, що 
характеризує стан і поведінку людини у соціумі) та 
професійний компонент, пов’язаний із діяльністю 
фахівця.

Отже, аналіз різних наукових позицій щодо 
структури іміджу свідчить, що насамперед 
йдеться про поєднання соціальних, професій-
них і психологічних характеристик особистості 
й уявлення про її зовнішній вигляд. Структура 
іміджу повинна мати цілісний, узгоджений харак-
тер, окремі її компоненти не повинні суперечити 
іншим. Ми визначаємо структуру іміджу як єдність 
таких компонентів: особистісного компонента 
(Я-концепції, спрямованості, інтересів, ціннісних 
орієнтирів, мотивації, особистісних якостей); ауді-
овізуального компонента (візуальної, аудіальної, 
вербальної, кінетичної, габітарної, ольфакторної, 
кінестетичної складових частин); соціального ком-
понента (соціальних ролей, моделей поведінки 
та спілкування); функціонального компонента 
(стилю і змісту процесу професійної діяльності).

Необхідними для формування професійного 
іміджу якостями можна вважати як особистісні 
(активність, впевненість у собі, працьовитість, 
емоційність, комунікабельність, порядність, при-
хильність до певних ціннісних орієнтирів, стре-
состійкість), так і професійні характеристики 
(компетентність, гнучкість, цілеспрямованість, від-
повідальність, асертивність, креативність, адап-
тивність, швидкість у прийнятті рішень, прагнення 
до досягнень, незалежність), що сприяють ефек-
тивній професійній діяльності фахівця.

Висновки і пропозиції. Здійснений огляд різ-
номанітних поглядів учених на розуміння профе-
сійного іміджу дозволяє конкретизувати цю кате-
горію як персоніфікований образ професії, образ 
професійної ролі, що формується ще у процесі 
навчання і доповнюється індивідуальним іміджем 
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фахівця у процесі взаємодії з колегами, клієн-
тами, соціальним оточенням. Цей узагальнений 
емоційно забарвлений образ типового професіо-
нала має символічну природу та здійснює психо-
логічний вплив на оточуючих.

На нашу думку, позитивний професійний 
імідж можна розглядати як показник професій-
ного росту і професійного самовизначення, якіс-
ної реалізації фахівця у певній галузі діяльності, 
який залежить від його готовності до створення 
такого образу ще на етапі професійного навчання 
у закладі вищої освіти. Саме у закладі вищої 
освіти з метою досягнення успіху та кар’єрного 
зростання усвідомлено, цілеспрямовано пови-
нен формуватися образ, що повністю відпові-
дає специфіці майбутньої професії, уявлення 
про фахівця, яке складається завдяки отриманій 
спеціальній професійній підготовці та власному 
практичному досвіду.
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Kravets R. Conceptual space of the notion of “professional image” in scientific psychological and 
pedagogical research

The basic approaches to understanding the essence of professional image in modern psychological and 
pedagogical scientific literature are analized in the article. The author emphasizes that the formation of a 
holistic professional image of a specialist as a necessary attribute of socio-professional relationships is today 
a relevant area of training specialists in higher education institutions. The scientific psychological discourse 
uses the definition of image as a symbolic image of the subject, which is created in the process of subject-sub-
jective interaction is noted; Valuable judgment – thoughts; the impression a person made on another person or 
a group of people, etc. The structure of psychological image projection includes such components as integrity, 
integrality, systematic, informative, dynamic, emotional, unity of appearance and behavior, functionality, con-
ditioned by the nature of activity, subjectivity, reproduction of the needs of the social group. Within pedagogy, 
researchers define image as a multicomponent emotional image, which determines the role of the personality 
in accordance with the standards and requirements of his profession in the eyes of colleagues, subordinates, 
society; as a combination of external and internal components of the personality, emotionally colored stere-
otype of perception of the image of the subject in the mass consciousness. In pedagogical works, the most 
important are the characteristics of the image, such as activity, variability, flexibility, symbolism, social group 
orientation, emotionality, presence of spiritual, ethical-aesthetic, value orientations and more.

Based on the interpretation of the concepts of modern scientists, the author defines his professional image 
as a personalized image of the profession, an image of a professional role, which is formed in the process 
of education and is complemented by the individual image of the specialist in the process of interaction with 
colleagues, clients, social environment. The author defines the structure of the professional image as the unity 
of the personal, audiovisual, social and functional component and gives their characteristics. A positive pro-
fessional image can be considered as an indicator of professional growth and professional self-determination, 
qualitative realization of a specialist in a certain field of activity, which depends on his willingness to create such 
an image at the stage of professional education in higher education is concluded.

Key words: image, symbolic image, professional image, professional activity, structure of professional image.


