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Вітчизняна освіта XXI ст. змінилася у двох аспектах:  запроваджено компетентнісний підхід та форму онлайн 

занять. Такі новації висунули перед педагогами нові завдання. Виникла гостра необхідність активізувати здобува-

чів освіти, які перебувають віддалено від викладача та один від одного, зацікавити їх, організувати жваве спілку-

вання, націлене на вироблення практичних навичок. Актуальними для онлайн навчання стали педагогічні еврис-

тичні методи (спілкування у формі запитання – відповідь). Вони здатні створити умови для творчої самореалізації 

учнів, для  активної  їх участі у формуванні знань та напрацювання особистого досвіду.  Евристичне навчання 

корисне також для педагога, для підвищення його  професійної компетентності, зокрема  покращення дослідниць-

ких якостей. Евристичне навчання актуальне для студентів різних спеціальностей, і психологів зокрема, оскільки 

їхня професійна діяльність передбачає розв’язання нестандартних завдань. Імідж – ключове поняття дисципліни 

«Паблік рилейшнз у фаховій діяльності». Для засвоєння його суті необхідно апелювати до таких понять як репу-

тація – підприємництво, а також за допомогою довідкової літератури (електронні словники) з’ясувати можливі 

значення слова образ. Важливо продемонструвати для аудиторії варіанти значення слова образ: максимально на-

ближений до оригіналу – неправдивий, підроблений – абсолютно не пов'язаний з реальністю (симулякр), а також 

наголосити на відмінностях функцій художнього, міфологічного, соціального та іміджевого образів.  Загостренню 

уваги студентів та засвоєнню теми сприяє завчасно вибудована система основних та  додаткових запитань; споча-

тку узагальнюють відповіді на одне запитання, а потім розглядають наступне запитання. Важливо, щоб студенти 

усвідомили такі поняття, як зображення, імітація та  фальшива підробка. Успішною можна вважати лекцію, якщо 

студенти будуть не тільки відповідати, а почнуть запитувати, цікавитися. У кінці лекції студенти повинні відпові-

сти, що важливо для фахівця: мати добру репутацію чи гарний імідж? Відомо, що максимально ефективним може 

стати імідж, який відтворює реальні риси високо кваліфікованого психолога-практика. Молодий фахівець повинен 

критично мислити і вміти розрізнити суть іміджу і репутації, у цьому полягає його спеціальна компетентність: 

вміння орієнтуватися в інформаційному середовищі з подальшою критичною рефлексією його впливів. 
Ключові слова: евристичний метод, діалог, імідж, репутація, образне мислення, імітація, професійні компе-

тентності. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасне суспіль-

ство переживає непростий період: пандемія Covid-

19 втрутилася в усі сфери життя. В освіті відбувся 

перехід від очного аудиторного навчання до онлайн 

занять. Ця освітня новація засвідчила низку переваг, 

але вона також висунула й деякі проблеми. Для ви-

кладача важливим стало не тільки опанувати техні-

чні аспекти роботи з обладнанням і новими 

комп’ютерними програмами та в доступній формі 

виголосити часом дуже непростий матеріал, але й 

вміти налагодити  жваве спілкування зі слухачами, 

які візуально перебувають ніби поруч, їх видно на 

екрані монітора, а насправді – вони дуже віддалені. 

В умовах дистанційного навчання неприпустима 

шаблонність, стандартність підходу до освіти і зрос-

тає роль евристичних методів поширення знань.  
Евристичний метод навчання або «Сократів діа-

лог» запровадив відомий грецький філософ, суть 

методу – діалогічне спілкування, різнобічність пог-

лядів у з’ясуванні істини. Метод полягає у вибуду-

ванні системи запитань та аналізі варіантів відпові-

дей. Науковці [1–4] цінують евристичні методи на-

вчання за творчий потенціал, здатність зацікавити 

студентів, активізувати на неординарне мислення і 

називають їх актуальними для підготовки фахівців 

різних сфер діяльності. Однак увага дослідників 

здебільшого зосереджена на описі методу, тим ча-

сом приклади його застосування у процесі вивчення 

конкретних тем не представлені, цим і обумовлена 

актуальність нашої статті.  

Вітчизняні та зарубіжні вчені активно обгово-

рюють проблеми освіти. Відзначають, що українсь-

ка система освіти інтегрується у світовий освітній 

простір і має стати в ньому активним,  конкурентос-

проможним і продуктивним гравцем, а одним із ос-

новних складових загально інтеграційного процесу 

розвитку освіти є процес інтеграції методів,  засобів 

і технологій дошкільної, загальної і професійної 

освіти [5]. Твердять, що  освітнє середовище зали-

шається конкурентним та швидко мінливим і тому 

потребує вдосконалення, а   вчителі та студенти до-

сить часто по-різному бачать процес навчання [6]. 

Науковці переконані, що компетентнісний підхід як 

концептуальний орієнтир сучасної освіти висуває 

вимоги до викладача, якому, для того щоб вести 

теоретичне навчання орієнтоване на практичну дія-

льність,  необхідно  «бути професіоналом, а, отже, 

володіти компетенціями» [7]. Йдеться про те, що 

сучасний учитель покликаний підготувати учнів до 

вирішення практичних проблемних завдань і  має 

«навчити учнів творчо мислити, перебудовувати 

відому їм інформацію, добудовувати задачу, розви-

вати інтуїцію» [4]. На думку І. Симонової, евристи-

чний підхід важливий в аспекті формування  профе-

сійних компетентностей сучасного фахівця, його 

навичок швидко та оригінально розв’язувати неста-

ндартні професійні завдання, гнучко реагувати на 

виклики [8], а Л. Крівшенко переконана, що  еврис-

тичне навчання цінне не тільки для учнів, але й для 

вчителів, оскільки «при впровадженні методу стрім-

ко зростає студент і сам викладач, у якого значно 
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поліпшуються насамперед інтелектуальні та дослід-

ницькі здібності, підвищується інтерес до навчаль-

ної й виховної діяльності» [3]. На думку І. Симоно-

вої, формування евристичних навичок студентів – 

важливе завдання професійної освіти, оскільки «до-

зволить готувати спеціалістів, здатних до оператив-

ного та оригінального вирішення професійних і 

життєвих завдань <…>, самостійного визначення 

сенсу, цілі, змісту і процесу організації власної дія-

льності»[ 8].  

Л. Доценко визначає евристичне мислення необ-

хідною умовою успішності професійної діяльності 

майбутніх психологів, адже,  як на думку авторки, 

професійна діяльність такого фахівця передбачає 

володіння дослідницькими, діагностичними, дидак-

тичними, інтерактивно-комунікативними, проекту-

вальними та евристичними вміннями, а  «евристич-

не мислення супроводжує всі етапи розв’язання но-

вих нестандартних завдань: від виникнення ідеї до 

формування та реалізації задуму» [2]. Г. Кулешова, 

розмірковуючи про проблеми дистанційного на-

вчання, вказує на потребу подолання механічного 

відтворення учнями знань та створення умов для 

їхньої творчої самореалізації, можливості брати 

участь у формуванні власного знання. Дослідниця 

визначає дистанційне евристичне навчання як спі-

льну творчу освітню діяльність, у процесі якої «від-

бувається продуктивна взаємодія педагога та учнів з 

метою засвоєння  ними знань, способів діяльності  і 

реалізації «індивідуальної освітньої траєкторії уч-

нів» [9]. Л. Крівшенко ставить евристичне навчання 

над проблемним та розвивальним; його перевагами 

авторка називає  перехід від засвоєння учнями дос-

віду минулого до «створення ними особистого дос-

віду і продукції, орієнтованої на конструювання 

майбутнього» та  орієнтири на «розвиток не тільки 

студента, але й траєкторії його освіти, включаючи 

розвиток цілей, технологій, змісту освіти, і передба-

чає достатнє володіння механізмами, методами і 

прийомами творчої діяльності» [3].  
Мета статті: висвітлити теоретичні основи та 

практичне використання евристичного методу на-

вчання у процесі викладу конкретної теми як одного 

з важливих прийомів активізації та зацікавлення 

здобувачів освіти під час онлайн занять та форму-

вання компетентнісної здатності до аналізу інфор-

маційного середовища та рефлексії його впливів в 

закладах вищої освіти України. Реалізація мети пе-

редбачає розв’язання таких завдань: простеження 

теоретичної думки щодо особливостей сучасної 

освіти та евристичного методу зокрема і висвітлен-

ня поетапного викладу матеріалу теми із можливи-

ми варіантами запитань. 
У процесі дослідження нами використані насту-

пні методи: теоретичний аналіз наукових поглядів з 

проблематики дослідження; систематизація, класи-

фікація, порівняння та  синтез проаналізованих да-

них;  діалектичний метод (як можливість досягнення 

істини через суперечливі погляи); узагальнення й 

систематизації власного практичного досвіду, інтер-

претація результатів дослідження та педагогічне 

спостереження за результатами  навчального проце-

су. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Освітньо-професійна програма «Психологія» підго-

товки здобувачів другого (магістерського) рівня ви-

щої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» за спеціальністю 053 «Психологія» передба-

чає набуття магістрантами фундаментальних знань в 

галузі соціальних та поведінкових наук; розвиток 

компетентностей, необхідних для фахової діяльнос-

ті, та вміння майбутніх випускників орієнтуватись в 

інформаційному середовищі з подальшою критич-

ною рефлексією його впливів.  

Дисципліна «Паблік рилейшнз у фаховій діяль-

ності» – важливий складник освітньої програми,  

оскільки покликана розкрити суть сфери паблік ри-

лейшнз як такої, що сприяє успішній діяльності  на 

засадах діалогових комунікацій й має головним за-

вданням – формування позитивного іміджу  

суб’єктів діяльності або компанії. Поняття імідж є 

одним із ключових у контексті теоретичного висвіт-

лення паблік рилейшнз.   

Мета заняття за темою  Імідж фахівця – розкри-

ти такі поняття, як репутація, підприємливість, об-

раз (художній, міфічний, соціальний), імідж, типи 

іміджу та сприяти їх засвоєнню. Заняття проводить-

ся у формі лекції з залученням до співпраці студен-

тів і передбачає діалог, форму спілкування: запи-

тання – відповідь. Відомо, що евристичний метод 

навчання стимулює творче (аналітичне і синтетич-

не) мислення, самостійний пошук відповідей, навчає 

логічно вибудовувати ланцюг запитань, які набли-

жають до остаточної відповіді. У випадку його ви-

користання важливою є роль викладача, який пови-

нен завчасно продумати запитання і так їх організу-

вати, щоб кожне наступне запитання було продов-

женням попереднього і сприяло розкриттю теми, та 

зацікавлювало слухачів. І. Симонова вказує доціль-

ність використання системи підпитань у процесі 

спілкування; за словами авторки,   для результатив-

ної роботи, досягнення  розгорнутої розмови  та ла-

нцюжку відповідей  важливі підпитання, які зму-

шують студентів спочатку уточнювати поняття, а 

потім виявляти  їхні характеристики, а далі – пояс-

нити  їхній взаємозв’язок та обумовленість тощо [8].   
На лекції важливо переходити до нового запи-

тання тільки після отримання відповіді на попереднє 

запитання. Ми вважаємо доцільним після відповіді 

студентів робити узагальнення думки  викладачем. 
Для розкриття теми лекції актуальним є викори-

стання довідкової літератури, а саме словників [10–

14]. Науковці визнають важливою роль словників, 

зокрема й електронних, у засвоєнні термінології, 

оскільки, як зазначають, їх використання «дає змогу 

значну частину складного і великого за обсягом ма-

теріалу перекодувати в зручну й звичну для студен-

тів візуальну форму» та гарантує «змістовність, ін-

формативність, доступність і зручність, що сприяє 

налагодженню ефективної співпраці між учасника-

ми навчально-виховного процесу» [15]. О. Фунтіко-

ва відзначає роботу на заняттях зі словниками   як 

ефективну для формування професійно  орієнтова-

них знань та умінь студентів, а вербально-

діалогічний  (запитання-відповідь) метод, на думку 

авторки,   виконує  мотиваційно-стимулюючу функ-
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цію, тобто активізує прагнення зіставляти, аргумен-

тувати, логічно обґрунтувати свою відповідь [16]. У 

цьому сенсі цікавим стало дослідження групи захід-

них науковців; опрацювавши коментарі студентів 

щодо рівня викладання в Мексиці та Росії, вони 

дійшли висновку, що у сприйнятті якостей вчителів 

найбільш згадуваними словами дописувачів були 

„знання” і “пояснити”, студенти цінували вчителів 

або за їх методику викладання, змогу чітко пояснити 

поняття / матеріали що вони вчать, або за їхні знан-

ня продемонструвати [6]. 
Поняття імідж – широко вживане в повсякден-

ному житті і часто усвідомлюється різними верст-

вами, і студентством зокрема, поверхово, як зовніш-

ній вигляд людини (зачіска, макіяж, стиль одягу 

тощо). Майбутній фахівець з психології повинен 

чітко усвідомити зміст поняття імідж, його роль для 

професійної діяльності та особливості іміджевого 

впливу. Відомо, що для досягнення професійного 

успіху, психологу-практику необхідно бути компе-

тентним фахівцем, мати добру репутацію та володі-

ти навичками підприємця. 

На початку лекції важливо звернути увагу слуха-

чів на тому, що термін імідж – місткий і його зна-

чення не варто асоціювати з такими необхідними 

для успіху в професійній діяльності якостями, як 

репутація та підприємливість. Тут доречним є запи-

тання до аудиторії: пригадайте суть поняття ре-

путація та підприємливість; репутація – загальна 

думка про кого, про що; підприємливий – заповзят-

ливий – практично кмітливий, дієво активний, ініці-

ативний [11]. Можна підсумувати, що репутація 

ґрунтується на реальних показниках практичної дія-

льності фахівця, а підприємливість – це ініціативна 

ризикована діяльність, скерована на отримання при-

бутків.  
На наступному етапі необхідно з’ясувати похо-

дження терміну імідж. Науково підтверджено, що в 

дефініціях іміджу здебільшого вказують на його 

семантичну основу – «образ» [17]. Тут важливо ви-

явити, чому актуальним для просування суб’єкта 

діяльності на ринку праці стало саме слово імідж, а 

не образ, у чому доречність, автентичність слова 

імідж. Відомо, що слово імідж має дві основи і по-

ходить від англійського слова image – у значенні 

образ, та від латинських imago, imitari – імітувати. 

Актуальним є друге запитання до аудиторії: пояс-

ніть походження терміну імідж і його первинне 

значення.   
Далі доцільно зосередитися на першому значенні 

– образ. За словником Фасмера, образ – віддієслівне 

слово, яке походить від дії різати, обрізати [13]. У 

визначенні словника «Глаголь» [14], образом може 

бути як матеріальна подоба, так і духовне утворен-

ня, для створення яких важливі взірець (зразок. – М. 

С.)  і різець (інструмент. – М. С.), а зразком для ду-

ховного перетворення людини є  Бог. Можна уза-

гальнити, що первинна суть слова образ – копія, 

результат фізичної або духовної праці людини, ке-

рованої досконалим. На наступному етапі необхідно 

розглянути друге значення імідж – імітувати,  од-

ним із смислів якого є підробляти [11], тобто виго-

товляти фальшиву подобу чого-небудь. Це дозволяє 

відзначити, що образ в сенсі імідж втратив своє пер-

винне значення (наближений до досконалого)  і фу-

нкціонує у значенні неправдивий, удаваний, лицемі-

рний, штучний.  

Для повного усвідомлення суті образного уза-

гальнення  доцільно пригадати, що образом у літе-

ратурі є опис, який дозволяє читачеві картинно уя-

вити предмет, явище чи особу, або порівняння 

(троп), яке виразно висвітлює предмет уваги. Важ-

ливо також розмежувати художній, міфологічний та 

іміджевий образ в аспекті їх функціонального приз-

начення. Тут можна поставити третє запитання 

до аудиторії: у чому полягають особливості та 

призначення  художнього й міфологічного образу? 

Додатково можна попросити навести приклади 

художнього образу. Після відповідей студентів пот-

рібно підсумувати, що художній образ покликаний 

виховувати людей, формувати в них почуття прек-

расного, піднесеного, естетичні ідеї та ідеали [12]; 

що міфологічний образ виник у первісному суспіль-

стві для пояснення явищ об’єктивної дійсності як 

вимисел про реальне [10]; а іміджевий образ скеро-

ваний на практичний результат, він має викликати 

симпатію і сприяти ефективній діяльності особи або 

компанії, успішному функціонуванню на ринку 

праці. Цікаво доповнити, що в психології образна 

сфера людини обґрунтована як багаторівнева систе-

ма, яка складається з первинних та вторинних, а та-

кож соціальних образів. Розмірковуючи про імідж, 

науковці порівнюють його з «вмонтованим соціаль-

ним компасом» і простежують  такий ланцюжок: 

соціальний образ – образ-канон – образ-ідеал [17, с. 

75]. Науково доведено, що людина пізнає світ, 

освоює соціальний досвід та вибудовує поведінку 

засобами соціального образу,   а сам образ стає ка-

ноном діяльності [17, с 77].  Вважають, що вищим 

етапом розвитку образу-канону виступає образ-

ідеал, він «включає в себе те, що повинно бути, чого 

хочуть і до чого прагнуть люди»,  постає як ціль 

людської діяльності та є «сильним стимулом і регу-

лятором людської поведінки» [17, с.  88].  

У журналістикознавстві тим часом відзначають, 

шо значна частина засобів масової інформації (ЗМІ) 

поступово відійшла від свого прямого призначення 

– відтворення дійсності і перебрала на себе роль 

творця реальності. Ж. Бордійар, наприклад,  каже 

про симуляцію дійсності засобами симулякрів, сво-

єрідних копій, позбавлених матеріального чи духов-

ного оригіналу; на думку вченого,  в інформаційно-

му суспільстві відбулося переродження функцій 

образу: від відображення глибокої реальності – до  

маскування і спотворення реальності – до маскуван-

ня відсутності реальності – до втрати зв’язку з реа-

льністю про симуляцію дійсності [18, с. 12]. Важли-

во, що симулякрами послуговуються в паблік ри-

лейшнз; у цьому сенсі паблік рилейшнз називають 

непрозорою діяльністю; з одного боку, вона ніби 

ґрунтується на діалогічних засадах як відкрита ко-

мунікація, а з іншого – оперує таким маніпулятив-

ним утворенням, як імідж.  

Важливо підсумувати, що значна частина сучас-

них ЗМІ  стала складовою медіа індустрії, вона тісно 

пов’язана з рекламою, створює аудиторії для рекла-
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модавців та орієнтується на  прибутки; що тексти 

газет налаштовані на ефект, медійники «конструю-

ють героїв сучасності», а екрани стали місцем для 

просування осіб. За  таких умов госто зростає пот-

реба критично налаштованого читача. 
Наступним аспектом  у розкритті теми лекції є ана-

ліз визначень (дефініцій) іміджу. Можна поставити 

запитання до аудиторії: що, на Вашу думку, є 

імідж професіонала? Після відповідей варто уза-

гальнити, що імідж – це умисно створюваний  ідеа-

лізований образ в інтересах суб’єкта і своєрідний 

інструмент управління свідомістю людей. Науковці 

вказують на  існування покрокової інструкції у 

створенні іміджу; вважають,  для того щоб спонука-

ти людей до бажаних дій, потрібно: привернути ува-

гу, справити позитивне враження, стати зрозумілим, 

запам’ятатися та досягти довіри і поваги [19, с. 58 ]. 

П’яте запитання до аудиторії: як, на Вашу дум-

ку, формується ідеалізований образ? Можна уза-

гальнити, що це відомості, які отримує людина: вер-

бальна, візуальна, поведінкова інформація, яка по-

ширюється  на робочому місці, на спеціально орга-

нізованих заходах, а також в засобах масової інфор-

мації  та на платформах Інтернету. У психології ка-

жуть про психологічну модель іміджу як структуро-

вану певним чином різноманітну інформацію, тран-

сльовану самим суб'єктом, і інформацію про нього, 

що відповідає розробленому з визначеними цілями 

іміджу. Основними загальними вимогами до моде-

лей іміджу, на думку вчених,  є: простота, вираз-

ність, запам’ятовуваність [17, с. 109]. Розкриваючи 

тему лекції, необхідно пояснити типологію іміджу і 

коротко згадати про природний (виникає стихійно) і 

штучний імідж, позитивний і негативний; дзеркаль-

ний, поточний і бажаний; агресивний, конфліктний 

тощо. Особливо актуально зосередитися на таких 

типах іміджу, як міфологічний та гламурний. Відо-

мо, що суттю міфологічного іміджу є  вміле прила-

штування рис діяча під поширені в суспільстві міфи, 

наприклад, про надлюдські здібності психолога. Тут 

важливо пригадати, що міф є формою людської сві-

домості, а особа  здатна керуватися міфічним на 

рівні з раціональним, Тим часом гламурний імідж 

прийшов до нас з Америки, він виник разом з модою 

на розкіш, марнотратство та неробство. Важливо, 

що прибічниками такого іміджу стали не тільки не 

освічені люди, але й представники високо інтелек-

туальної діяльності (економісти, журналісти, редак-

тори, політики тощо), а поняття свобода як найвища 

цінність людського життя   почало витіснятися  по-

няттям комфорт, стала помітною підміна гуманних 

цінностей цінностями симулятивними [19].  

Запитання до аудиторії: що, на Ваш погляд, 

важливе для фахівця імідж чи репутація? Якими 

поняттями повинен керуватися споживач? Важли-

во підсумувати, що рівень фахівця визначає репута-

ція, тобто високий результат діяльності, тому сучас-

ний спеціаліст повинен дбати про професіоналізм. 

Імідж як актуальна інформація про суб’єкта ринку 

праці також важливий, він сприяє успішній діяльно-

сті,  однак  «максимально ефективним може стати 

імідж, який відтворює реальні риси високо кваліфі-

кованого психолога-практика», а «образ відірваний 

від реальної постаті приречений на провал, за відсу-

тності правдивих якостей, результати  впливу імі-

джу рано чи пізно будуть зведені нанівець  [20].  

ВИСНОВКИ. Сучасна вітчизняна освіта прохо-

дить низку випробувань: вона продовжує інтегрува-

тися у світове освітнє середовище і прагне вдоско-

налюватися, відповідати вимогам демократичного 

та високорозвиненого суспільства, а також перелаш-

товується на нові методи роботи  у зв’язку з панде-

мією  Covid-19 та онлайновою формою навчання. 

Компетентнісний підхід в освіті передбачає скеру-

вання  теоретичного навчання на практичне застосу-

вання та  вимагає високого професіоналізму викла-

дача; дистанційне навчання дещо ускладнює кому-

нікацію і потребує педагогічних методів, здатних 

активізувати студентів, налаштувати їх на творчий 

пошук,   на участь у виробленні нового знання. Ак-

туальним для продуктивної взаємодії педагога та 

учнів є евристичний метод навчання, заснований на 

формі спілкування питання – відповідь. Евристич-

ний метод корисний як для студентів, так і для педа-

гога, оскільки покращує його дослідницькі здібнос-

ті, сприяє професійному росту.  
У процесі висвітлення теми Імідж фахівця ми за-

пропонували низку запитань, на які мають відповіс-

ти студенти, користуючись довідковою літературою. 

Запитання покликані загострити увагу здобувачів 

освіти, зосередити їх на суті таких понять, як репу-

тація, підприємництво,  на варіантах значення слова 

образ та імідж. Мета заняття – донести до студентів 

думку про те, що імідж створюється в інтересах за-

мовника і часто використовується як маніпулятив-

ний засіб, та закріпити компетентність майбутніх 

психологів: вміння орієнтуватися в інформаційному 

середовищі з подальшою критичною рефлексією 

його впливів. Майбутнім психологам також необ-

хідно подбати про власний імідж, реалізувати про-

фесійну компетентність, створити у свідомості лю-

дей образ, відповідний їхнім реальним рисам.   
На наше переконання, тема іміджу –  актуальна і 

багатогранна, а подальшого вивчення та висвітлення 

потребує питання  методів навчання, скерованих на 

розробку іміджу фахівця. 
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PEDAGOGICAL HEURISTICS IN ONLINE LESSONS TO CLEAR THE TOPIC  

OF THE PROFESSIONAL IMAGE 
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Purpose: to highlight the theoretical foundations and practical use of the heuristic method of teaching in the teach-

ing of topics Image of a specialist. Domestic education of the XXI century has changed in two aspects: the competency 
approach and the format of online classes have been introduced. Such innovations set new tasks for teachers. There is 
an urgent need to activate students who are far from the teacher and from each other, to draw their attention, to organize 
lively communication aimed at developing practical skills. Pedagogical heuristic methods (conversation in the form of 
questions - answers) have become relevant for online learning. They are able to create conditions for creative self-
realization of students, for their active participation in the formation of knowledge and personal experience. Heuristic 
training is also useful for the teacher, to increase his professional competence, in particular to improve research skills. 
Heuristic education is relevant for students of various specialties, and psychologists in particular, because their profes-
sional activities involve solving non-standard problems. Methodology: the method of analysis, systematization, classi-
fication, comparison and synthesis is used in the article; dialectical method, generalization and systematization of own 
practical experience, interpretation of research results and pedagogical observation of the results of the educational pro-
cess. Originality: Image is a key concept of the discipline "Public Relations in Professional Activity". To master its 
essence, it is necessary to appeal to such concepts as reputation - entrepreneurship, as well as with the help of reference 
books (electronic dictionaries) to find out the possible definitions of the word “image”. It is important to demonstrate  to 
the audience the meaning of the word “image”: as close as possible to the original - false, fake - completely unrelated to 
reality (simulacrum), as well as emphasize the differences in the functions of artistic, mythological, social and image 
identities. Practicalvalue: A pre-built system of basic and additional questions helps to sharpen students' attention and 
master the topic; firstly, to summarize the answers to one question, and then discuss the next question. It is important 
that students become aware of concepts such as images, imitation and counterfeiting. A lecture  can be considered suc-
cessful if students not only answer, but also start asking questions and taking an interest. At the end of the lecture, stu-
dents should answer what is important for a specialist: to have a good reputation or a good image? It is known that the 
most effective can be an image that reproduces the real features of a highly qualified psychologist-practitioner. 
Сonclusions: the young specialist must think critically and be able to distinguish between the essence of image and 
reputation, this is their special competence: the ability to navigate in the informational environment with subsequent 
critical reflection of its effects.  

Key words: heuristic method; dialogue; image; reputation; figurative thinking; imitation; professional competencies. 
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