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Анотація
Статтю присвячено проблемі формування позитивного професійного іміджу

викладача вищого навчального закладу. Професійний імідж розглядається як результат
соціальної перцепції, аналізуються соціально-психологічні чинники, що визначають
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования позитивного профессионального имиджа

преподавателя высшего учебного заведения. Профессиональный имидж рассматривается как
результат социальной перцепции, анализируются социально-психологические факторы,

обуславливающие формирование профессионального имиджа преподавателя высшего
учебного заведения.
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Постановка проблеми. Проблема формування професійного іміджу
педагога, зокрема, викладача вищого навчального закладу користується
популярністю у вітчизняних науковців, про що свідчить велика кількість
наукових публікацій, присвячених даній тематиці. Однак, зазвичай у наявних
роботах розглядаються лише окремі аспекти формування професійного іміджу
викладача [3; 6; 7; 8; 9; 15; 18]. Окрім того, попри те, що професійний імідж є
соціально-психологічним феноменом, серед наявних наукових джерел, 
присвячених проблемі формування особистого, а тим більше особистого
професійного, іміджу, вкрай мало власне психологічної літератури. 

Результатом цього є викривлене сприйняття проблеми формування іміджу
викладачами-практиками. Так, за свідченням науковців, українські педагоги
старшого віку негативно ставляться до необхідності формування власного
професійного іміджу, розглядаючи його як «маску» та висловлюючи
переконання, що головне «бути», а не «здаватися», «розмови про імідж
сприймаються насторожено, як заклик бути нещирим» [15, с. 4]. Молоді ж
педагоги «підтримують ідею формування іміджу, але більшість з них не розуміє
складових компонентів іміджу» [15, с. 4].

Очевидно, що без розуміння психологічної сутності явища професійного
іміджу та без наявності комплексних уявлень про чинники, що визначають
формування професійного іміджу, усі зусилля викладачів, які докладаються
задля його формування, можуть виявитися марними.

Отже, перед психологами-науковцями постає задача визначення
соціально-психологічних факторів, що визначають формування професійного
іміджу викладача вищого навчального закладу.
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Мета статті – визначити соціально-психологічні чинники позитивного
професійного іміджу викладача вищого навчального закладу.

Результати теоретичного аналізу проблеми. Перш ніж перейти до
розгляду соціально-психологічних чинників, які здійснюють вплив на
формування професійного іміджу викладача ВНЗ, необхідно визначитись із
змістом поняття «імідж викладача». Слід зазначити, що в літературі
представлено безліч визначень цього поняття, однак, з нашої точки зору, 
більшість з них не відповідає психологічній сутності даного явища. Вважаємо, 
що професійний імідж викладача необхідно розглядати як образ, що
формується в результаті соціальної перцепції, коли об’єктом сприйняття
виступає сам викладач, а суб’єктами сприйняття — студенти, або інші особи, з
якими викладач спілкується в ході здійснення професійної діяльності [11, 

с. 114-121]. Нагадаємо, що в загальному розумінні соціальна перцепція — це
сприйняття зовнішніх ознак іншої людини, співвіднесення їх з її особистісними
характеристиками та інтерпретація на цій основі її вчинків [1, c. 141]. І якщо
розглядати імідж викладача, що формується у процесі спілкування із
студентами, то в даному випадку викладач виступає об’єктом соціальної
перцепції, студенти — суб’єктами соціальної перцепції, а сам імідж —

результатом соціальної перцепції [11, с. 116]. У такий спосіб імідж викладача
можна розглядати як образ викладача, який формується в результаті сприйняття
його зовнішніх характеристик та співвіднесення їх із особистісними
характеристиками (через сприйняття поведінки), і слугує основою для
інтерпретації його вчинків, формування уявлень про ті відносини, що
пов’язують викладача із суб’єктами соціальної перцепції [12, с. 96].

Здійснивши аналіз літературних джерел, вважаємо, що до соціально-

психологічних чинників професійного іміджу викладача вищого навчального
закладу можна віднести такі: зовнішній вигляд, предметні знання та вміння їх
викладати, особистісні характеристики викладача, стиль взаємодії з аудиторією, 

наявні в аудиторії попередні установки та стереотипи. Розглянемо кожен з
наведених чинників.

1. Зовнішній вигляд. Більшість фахівців, що адресують свої
рекомендації стосовно роботи над професійним іміджем викладачам-

практикам, акцентують увагу на одязі, зачісці та аксесуарах викладача [3; 8; 9; 

18 та ін.], і це не дивно, адже відомо, що сприйняття людини людиною
починається із сприйняття зовнішності [2, с. 7]. Утім поняття «зовнішній
вигляд» є значно ширшим, і включає не лише перелічені елементи, а й власне
фізичний вигляд самої людини (морфологічні ознаки), а також так звані
функціональні елементи зовнішності. До останніх відносять міміку, 
жестикуляцію, ходу, поставу, голос та мовлення [2, c. 15]. Більш того, образ, що
формується в результаті сприйняття зовнішнього вигляду людини іншими, є
цілісним, він не є механічним поєднанням результатів сприйняття окремих
складових елементів зовнішності, тому й роботу над зовнішнім виглядом
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викладачеві, який має наміри його вдосконалити, слід проводити комплексно, 
працюючи над усіма елементами зовнішності одночасно [10, с. 110].

Цікаво, що більшість вітчизняних викладачів не замислюється над тим, 

яку інформацію несе в собі їхній зовнішній вигляд [8], натомість приваблива
зовнішність викладача є бажаною характеристикою з точки зору студентів [18]. 

Зрозуміло, що не всі від народження наділені фізичною красою, однак кожен
викладач може покращити свій фізичний вигляд, якщо буде вести здоровий
спосіб життя, позбавлений шкідливих звичок та сповнений фізичної активності, 
— здоровий колір обличчя та підтягнута фігура завжди виглядають привабливо
[13, с. 530].

Вважаємо, що немає сенсу детально зупинятись на вимогах до одягу
викладача, оскільки, як уже зазначалось, це питання достатньою мірою
висвітлено в публікаціях вітчизняних вчених. Зазначимо лише, що обираючи
одяг, варто пам’ятати про те, що він є формою невербальної комунікації, 
своєрідним повідомленням про стать, вік, соціально-економічний статус, 
врівноваженість-неврівноваженість, рівень сексуальності тощо свого власника
[4, с. 64]. Окрім того, навіть ідеально підібраний одяг не справляє гарне
враження, якщо його власник не є охайним [9, с. 3]. 

Що ж стосується функціональних елементів зовнішності, слід зазначити, 

що більшість людей у ході спілкування зосереджують свою увагу на обличчі
партнерів [2, с. 16], тому викладачеві необхідно постійно слідкувати за власною
мімікою. Результати досліджень свідчать, що негативну реакцію в слухачів
викликає кам’яний вираз обличчя, постійні гримаси та сердиті погляди того, 
хто виступає перед аудиторією. Натомість формуванню позитивного ставлення
до викладача сприяє його відкритий та щирий вираз обличчя, що відображає
думки та почуття [4, с. 251-271].

Жестикуляція викладача може надати студентам інформацію про його
ставлення до якоїсь події, особи, предмету тощо, про властиві йому бажання чи
стани [2, c. 18]. Однак для того, щоб жести були ефективним допоміжним
засобом у мовленні й сприяли формуванню позитивного іміджу, викладачеві
необхідно дотримуватись декількох вимог. По-перше, жести повинні бути
широкими та не змазаними: наприклад, якщо викладач повів рукою вправо, 
рука має повністю розпрямитися в усіх суглобах, необхідно випрямити кисть і
кожен палець, — такі жести є свідченням відвертості [5, с. 9; 19, с. 146]. По-
друге, кожен жест має завершуватись невеличкою паузою на зразок смислової
паузи у мовленні, тоді жести не справлятимуть враження метушіння кінцівок
[19, с. 146]. І зрештою, усі жести викладача мають бути функціональними —

доповнювати зміст мовлення, нефункціональних же жестів на кшталт

потирання носа, потилиці, підборіддя, заламування пальців рук, приведення
зачіски до ладу, підняття окулярів на переніссі, крутіння в руках якогось

предмету тощо [19, с. 148] необхідно уникати — вони дратують слухачів та
ускладнюють сприйняття інформації, яку пропонує викладач [17, с. 238; 19, 

с. 148].
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На формування іміджу викладача впливають також його постава та
характер ходи [2, с. 21]. Зокрема, пряма постава та розправлені плечі свідчать
про врівноваженість, натомість викладач, який сутулиться, справляє погане
враження як не дуже впевнений у собі, або занадто безтурботний. Негативне
враження справляють також немотивовані рухи, які зазвичай виникають через
хвилювання, на кшталт підстрибування та розкачування, переступання з ноги
на ногу, постійне ходіння з одного кінця аудиторії в інший. Краще прямо
стояти на обох ногах [4, с. 251-271].

Характер ходи людини надає оточуючим інформацію про її фізичне
самопочуття, вік та емоційний стан [2, с. 21], то ж викладачеві необхідно
постійно слідкувати за тим, як він ходить, не лише в аудиторії, а й у інших
приміщеннях навчального закладу і демонструвати власною ходою саме той
стан, у якому він хоче бути сприйнятим [10, с. 107].

Голос викладача має бути поставленим: рухливим, сильним, звучним, 

гнучким, підготовленим до великих навантажень та витривалим [9], мовлення
— чітким, не занадто швидким та не занадто повільним (оптимальним
вважається темп, за якого вимовляється 120-150 слів за хвилину [17, с. 249]) [5, 

с. 15], окрім того, для уникнення монотонності, яка як відомо, присипляє
аудиторію та погіршує сприйняття інформації, темп мовлення необхідно
змінювати [4, с. 255]. Загалом, фахівці зазначають, що володінню мовленням як
засобом професійної діяльності потрібно вчитися [16, с. 66], й, на щастя, 
сьогодні є безліч спеціалізованої літератури, звідки можна почерпнути
відповідні вправи та техніки.

2. Предметні знання та вміння їх викладати. Як зазначають відомі
фахівці з психології спілкування К. Вердербер та Р. Вердербер, для оратора
вкрай важливо володіти матеріалом, який він пропонує слухачам, бо якщо
оратор «ковзає» по поверхні, аудиторія одразу це відчуває й довіра до такого
оратора втрачається [4, с. 238]. Зрозуміло, що для викладача досконале
володіння матеріалом, який викладається, має ще більше значення, аніж для
будь-якого іншого оратора, адже він вчить інших саме тому, що знає, і в цьому
й полягає сутність його професійної діяльності. Причому важливо, щоб
викладач добре знав не лише ту інформацію, яку пропонує студентам на
конкретному занятті, а мав високий загальний рівень фахової підготовки [7, 

с. 64]. Адже навіть якщо викладач добре підготувався в межах конкретної теми, 

але не має глибоких знань з усього курсу, навіть студенти-першокурсники це
відчувають. Так, нещодавно студенти розповідали автору цієї статті про свого
викладача: «Таке враження, що вона підготувалася до заняття — вивчила
«звідси й до сюди». І все! Більше вона нічого не знає!».

Однак мало просто володіти навчальним матеріалом, потрібно вміти його
представити аудиторії, зробити виклад матеріалу цікавим [7, с. 64]. Тут
важливого значення набуває особиста зацікавленість викладача в тому, що він
розповідає, адже якщо викладачеві самому нецікаво й нудно, він не відчуває
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ентузіазму стосовно того, що говорить, то й студентам цікаво не буде [4, с. 255; 

17, с. 226].

Деяким викладачам здається, що вони справляють краще враження, якщо
демонструють свій багатий словниковий запас. Однак використання вітіюватих
слів часто виглядає помпезним, вимушеним та неприродним [4, с. 253]. То ж
формулювати та висловлювати думки необхідно так, щоб вони були
зрозумілими аудиторії без особливих зусиль [17, с. 226]: коли є вибір, варто
зупинятися на найпростішому, найбільш знайомому слові, яке точно передає те, 
що викладач хоче сказати [4, с. 253], відмовлятися від складних конструкцій, 

великої кількості деталей [17, с. 226]. Однак, при цьому слід використовувати
яскраві та виразні, описові, сповнені життя, енергійні, чіткі та насичені
формулювання [6, с. 111]. Як наголошують фахівці із психології спілкування, 
яскрава промова починається з яскравої думки: ймовірність того, що викладач
буде висловлюватись яскраво, значно зростає, якщо він може відчути смисл
того, що намагається передати [4, с. 252]. Яскравість мовлення також
досягається шляхом використання порівнянь (пряме співставлення різнорідних
об’єктів, яке зазвичай виражається за допомогою слів «подібно до» та «ніби»)

та метафор (співставлення, яке виражає фігуральну ідентичність об’єктів: 
замість того, щоб сказати, що одна річ подібна до іншої, говорять, що одна річ є
іншою) [4, с. 252]. Однак фахівці радять уникати банальних штампів і
намагатися вигадувати власні метафори [4, с. 253; 6, с. 112].

Окрім того, викладачеві доцільно завжди мати в своєму арсеналі велику
кількість гарних прикладів, ілюстрацій та підходящих випадків із власного
досвіду. Встановлено, що більш сприятливе враження справляють ті викладачі, 
які завжди мають невичерпний запас зазначеного допоміжного й
підкріплюючого матеріалу порівняно з тими, хто дає (а схоже, й має в своєму
розпорядженні) лише мінімум голих фактів [4, с. 239; 6, с. 111].

Щоб оживити мовлення, можна використовувати також акторський
прийом — розмовляти з уявним співрозмовником: відповідати йому на
запитання, задавати свої, у чомусь погоджуватись, у чомусь сперечатись. 
Побудувати такий діалог допомагають фрази: «Мені можуть заперечити..», 

«Часто запитують…», «Іноді доводиться чути висловлювання типу… На це я
зазвичай відповідаю…», «Є три питання, які зазвичай мені задають…» [19, 

с. 170].

Важливо також правильно будувати промову з огляду композиції (про це
можна прочитати в спеціальній літературі [17, с. 231-237]), враховувати
особливості динаміки уваги студентів у ході заняття [17, с. 231-237], 

особливості запам’ятовування інформації залежно від послідовності її
пред’явлення [17, с. 231] тощо, привертати увагу студентів шляхом постійної
підтримки зорового контакту  з аудиторією [5, с. 8], використання відкритих, 
закритих та риторичних запитань [19, с. 182].

Окрім того, студенти мають розуміти, що інформація, яку надає їм
викладач, є для них важливою. То ж добираючи навчальний матеріал, який буде
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викладатися, необхідно враховувати групові, повсякденні та конкретні інтереси
аудиторії [17, с. 239], а потім продемонструвати ще на початку викладу, що
студентам необхідно знати інформацію, яка повідомляється, й протягом заняття
підкреслювати свою щиру зацікавленість у їхньому благополуччі [4, с. 239].

3. Особистісні характеристики викладача. Проаналізувавши та
систематизувавши наявні теоретичні підходи та результати досліджень, до
особистісних характеристик викладача, що визначають формування
позитивного професійного іміджу, можемо віднести такі: розвинені
інтелектуальні здібності, розвинені соціальні здібності та рефлексивність [1; 3; 

6; 20].

Розвинені інтелектуальні здібності передбачають високий рівень
розвитку загального інтелекту, ерудованість та здатність до критичного
мислення (зокрема, здатність почути, сприйняти та врахувати думки студентів з
приводу якогось питання, навіть якщо вони відрізняються від поглядів
викладача) [20, c. 829].

До соціальних здібностей, які студенти зазвичай характеризують як
«здатність викладача розуміти студентів», можна віднести наявність умінь
розпізнавати та враховувати в процесі педагогічної взаємодії емоційний стан
студентів [20, c. 40], їхні потреби, бажання, наміри та особистісні особливості  
[20, c. 828], здатність до емпатії [18].

Стосовно рефлексивності слід відмітити, що вона є особистісною
властивістю, без якої робота над формуванням власного професійного іміджу
навряд чи буде ефективною. Нагадаємо, що в соціально-психологічному
розумінні рефлексія — це усвідомлення індивідом, який діє, того, як він
сприймається партнером по спілкуванню [1, с. 145]. На необхідності розвиненої
здатності до рефлексії в тих, хто виступає перед аудиторією, наголошує
Г.М. Андрєєва: «якщо оратор має невірне уявлення про себе, про слухачів, і —

головне — про те, як його сприймають слухачі, то порозуміння з аудиторією
досягти не вдасться, а значить, і взаємодії також [1, с. 146]. І, на думку
вітчизняних науковців, чим більш розвиненою є здатність педагога до
рефлексивного управління навчальною діяльністю, тим вищим є рівень його
педагогічної майстерності, і тим краще навчаються його учні [3, с. 102; 6, 

с. 112].

Окрім того, за даними опитувань, студентів приваблюють такі
особистісні властивості викладачів, як почуття гумору, життєлюбство, 
справедливість, щирість, відкритість, врівноваженість, впевненість у собі, 
товариськість, пунктуальність, енергійність  [6, с. 110; 18].

4. Стиль взаємодії з аудиторією. Якщо розглядати взаємодію викладача
з аудиторією з позицій класифікації, запропонованої К. Левіном, можна
сказати, що авторитарний викладач виходить з того, що студенти не люблять
навчатися і за будь-якої нагоди уникають навчальної діяльності, у них нема
честолюбства і вони бажають, аби ними керували. Щоб змусити студентів
навчатися, необхідні примус, контроль та погроза покарання. Авторитарний
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викладач чітко структурує роботу студентів і майже не дає їм свободи в
прийнятті рішень, для того, щоб забезпечити виконання навчальної роботи, 

вдається до заборон без попускань, може здійснювати психологічний тиск, 
зазвичай у вигляді погроз. Мовлення такого викладача чітке, тон непривітний, 

схвалення та покарання на адресу студентів є суб’єктивними, емоції не
беруться до уваги. Такий викладач завжди перебуває поза групою, з якою
працює [12, с. 212; 14].

Демократичний викладач виходить з того, що якщо студенти розділяють
навчальні цілі, вони будуть використовувати самоуправління та самоконтроль, 
здатні до творчого вирішення завдань. Такий викладач обирає механізми
впливу, що апелюють до потреб більш високого рівня: потреби в
приналежності, високій меті, автономії та самовираженні, уникає нав’язування
своєї волі чи свого бачення студентам. Студенти користуються широкою
свободою у виконанні завдань. Визначивши загальні цілі, викладач надає
інструкції у формі пропозицій, дозволяє студентам сформулювати свої власні
цілі відповідно до тих, що він сформулював. Замість того, щоб здійснювати
жорсткий контроль за студентами в процесії їхньої самостійної роботи, 

демократичний викладач очікує, коли роботу буде виконано до кінця, щоб
провести її оцінку. Схвалення та покарання надаються з порадами, 

розпорядження та заборони — з дискусіями. Демократичний викладач
намагається зробити навчальні завдання більш привабливими для студентів, 
створити ситуацію, в якій вони самі будуть певною мірою мотивувати себе, 
оскільки сама робота, за своєю природою, є винагородою. Демократичний
викладач сприяє тому, щоб студенти розуміли, що більшу частину завдань їм
доведеться робити самостійно, не шукаючи схвалення чи допомоги, й водночас
докладає зусилля для створення атмосфери відкритості та довіри, щоб
студенти, якщо їм знадобиться допомога, могли без сорому та страху до нього
звернутися. Заради цього викладач організовує двобічне спілкування (тон
спілкування — товариський) і виконує спрямовуючу роль, його позиція —

всередині групи [12, с. 213; 14].

Ліберальний викладач дає студентам майже повну свободу у визначенні
власних цілей та в контролі за своєю роботою, виконує мінімум роботи як
керівник. Тон його спілкування — конвенційний, схвалення чи покарання
відсутні, співробітництва нема, такий викладач перебуває ніби поза групою
(нерідко такий стиль властивий недосвідченим викладачам, особливо якщо
вони проводять навчальне заняття замість когось) [12, с. 213].

Ще К. Левін встановив, що при роботі з підлітками авторитарний
керівник досягає виконання більшого обсягу робіт, аніж демократичний. Однак
окрім цього спостерігаються більш низька мотивація, менша дружність груп, 

менша оригінальність, відсутність групового мислення, більша агресивність по
відношенню до керівника та інших членів груп, великий рівень придушеної
тривоги та одночасно більш залежна й покірна поведінка. Порівняно з
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демократичним керівництвом за ліберального стилю обсяг роботи зменшується, 
якість роботи знижується [12, с. 212].

Як свідчать результати проведеного нами опитування студентів ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

сучасні студенти віддають перевагу демократичному стилю в роботі викладача. 
Ці результати підтверджуються й даними інших дослідників [6, с. 109; 17, 

с. 245; 18], відповідно, демократичний стиль взаємодії із студентами сприяє
формуванню позитивного професійного іміджу викладача ВНЗ.

5. Попередні установки та стереотипи. На формування професійного
іміджу викладача здійснюють значний вплив установки, що сформувались у
студентів ще до початку спілкування із ним. Як відомо, установка — це
сприятлива чи несприятлива оціночна реакція на щось чи на когось, яка
виражається в думках, почуттях та цілеспрямованій поведінці [13, с. 170]. 

Джерелом попередніх установок стосовно викладача можуть виступати чутки
та плітки, інформація про викладача, яку студенти отримують від інших
студентів та працівників деканату, на інтернет-форумах, в соціальних мережах
тощо. Як пише Д.Майерс, починаючи відвідувати якийсь курс лекцій, 

студенти, без сумніву, чують про одного викладача, що він, наприклад, 

«цікавий», про іншого — що він «нудний». Експерименти свідчать, що
студенти, які очікують, що їхнім викладачем буде компетентна людина,
сприймають викладача як більш компетентного та цікавого, уважніші на
заняттях порівняно із студентами з низькими очікуваннями, більш того, такі
студенти краще навчаються [13, с. 159-160]. Окрім того, викладачі оцінюються
як більш компетентні навіть третіми особами, коли спілкуються із студентами, 

які невербально демонструють позитивні очікування [13, с. 159-160].

Роль попередніх установок, що впливають на подальше сприйняття
кожного конкретного викладача, а відповідно, й на формування його іміджу, 
можуть виконувати й стереотипи, сформовані в масовій свідомості стосовно
представників цієї професії загалом та вироблені в індивідуальному досвіді
суб’єктів сприйняття [11, с. 119]. Стереотипи — це спрощені та
стандартизовані уявлення про характеристики чи очікувану поведінку членів
певної групи [4, с. 37]. Коли створюється стереотип, об’єкт сприйняття
вважається таким, що має певні характеристики, оскільки ідентифікується як
такий, що належить до певної групи. Стереотипи можуть бути точними чи не
точними, однак у будь-якому разі можуть призводити суб’єктів сприйняття до
неправильних висновків, оскільки спричиняють ігнорування індивідуальних
відмінностей [4, с. 37].

Загалом, як відомо, створення стереотипів, — це спосіб спрощення
«складного суспільства», з яким взаємодіє людина [4, с. 38]. Так, коли студенти
знайомляться з новим викладачем, вони ідентифікують його як такого, що
належить певної групи, в даному випадку професійної, приписують йому
характеристики з наявного стереотипу й на основі цієї інформації взаємодіють
із ним, доки не отримають достатньо інформації, щоб сприймати його як
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індивідуальність [4, с. 38]. Водночас стереотипи можуть призводити до
формування упереджень (заздалегідь створених суджень стосовно того, людина
являє собою, без достатніх для цього підстав) [4, с. 38], і відомо, що стереотипи
та упередження важко змінити, то ж студенти намагатимуться зберегти
професійний стереотип викладача, навіть якщо реальний викладач своєю
поведінкою буде його спростовувати [4, с. 39].

Висновки. Таким чином, для того, щоб виглядати привабливо в очах
студентів, викладачеві необхідно, по-перше, слідкувати за своїм зовнішнім
виглядом (власне зовнішністю, одягом, функціональними елементами
зовнішності); по-друге, мати високий рівень предметних знань та вміти їх
презентувати аудиторії; по-третє, мати високий рівень загальних здібностей, 

розвинені соціальні здібності та розвинену рефлексивність; по-четверте, 
реалізовувати демократичний стиль взаємодії з аудиторією; і, по-п’яте, 
враховувати вплив на формування іміджу сформованих щодо нього особисто
попередніх установок та наявних у студентів стереотипів стосовно професії
викладача загалом.

Втім варто наголосити, що охарактеризовані нами соціально-психологічні
чинники формування професійного іміджу викладача вищого навчального
закладу є результатами проведеного нами теоретичного аналізу проблеми. То ж
у їхній емпіричній перевірці ми вбачаємо перспективи для подальших
досліджень.
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Summаry

The article is dedicated to the problem of the creation of higher educational institution 

teacher’s professional image. Professional image is considered as a result of social perception, 

author analyzes sociophyschological factors that define creation of higher educational institution 

teacher’s professional image.
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