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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Інтеграція України в європейський 

освітній простір, інноваційні зміни, окреслені Концепцією «Нова українська школа», 

зумовлюють переосмислення соціальної й професійної ролі вчителя як 

компетентного, умотивованого, успішного фахівця, що є агентом соціальних та 

освітніх перетворень. Нова місія педагога передбачає усвідомлення й прийняття 

методологічних змін в освітній діяльності, готовність упроваджувати інноваційні 

методи й технології в практику; актуалізує потребу в переосмисленні та перетворенні 

власного професійного досвіду відповідно до сучасних освітніх орієнтирів на основі 

механізмів рефлексії. Саме тому зростає потреба у фахівцях, які здійснюють 

рефлексивний аналіз власної педагогічної діяльності, мають розвинені рефлексивні 

вміння, що стають важливими чинниками їх особистісного розвитку, професійної 

компетентності та успішної життєдіяльності в цілому. Оперативно відреагувати на 

запити суспільства має система післядипломної педагогічної освіти, перспективним 

напрямом якої стає створення умов та визначення засобів розвитку рефлексивних 

умінь учителів, що є підґрунтям для особистісного самовдосконалення й розвитку 

професійної компетентності фахівців початкової школи. 

Актуальність окреслених завдань відображено в таких державних 

нормативних документах, як: Закони України «Про освіту» (2017), «Про повну 

загальну середню освіту» (2020); Концепція Нової української школи (2016), 

Державний стандарт початкової освіти (2018), професійний стандарт «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти» (2018). В останньому, 

зокрема, задекларовано перелік трудових функцій учителя початкових класів, 

однією з яких є рефлексія та професійний саморозвиток. Це вимагає спрямування 

освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти на розвиток 

рефлексивних умінь учителя початкових класів, що інтегрують його професійну 

компетентність в умовах інноваційних освітніх змін. 

Необхідність дослідження й вирішення зазначеної проблеми, її актуальність і 

доцільність, зумовлені наявними суперечностями між: 

– об’єктивною потребою суспільства й українського освітнього простору в 

підготовлених учителях початкової школи, які мають високий рівень професійної 

вмотивованості, здатні успішно впроваджувати новітні методи та форми організації 

навчальної діяльності учнів, створювати сучасне освітнє середовище Нової 

української школи, та неспроможністю закладів вищої й післядипломної освіти 

нагально задовольнити цю потребу в повному обсязі; 

– усвідомленням сучасною наукою та практикою рефлексивної природи 

навчальної й педагогічної діяльності та недостатнім рівнем розвитку рефлексивних 

умінь усіх суб’єктів освітнього простору; 

– необхідністю опанування вчителями початкової школи механізмів 

актуалізації рефлексивної педагогічної діяльності, що є одним з критеріїв 

оцінювання професійної компетентності відповідно до чинного професійного 

стандарту, і нерозробленістю організаційно-методичних засад підготовки їх до 

цього в системі вищої професійної та післядипломної освіти. 
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Теоретичні та прикладні питання розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів висвітлено в педагогічній та психологічній науках, в таких 

аспектах, як: сутність професійної педагогічної рефлексії (А. Бізяєва, І. Зязюн, 

С. Кашлєв, Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Мітіна, Т. Разіна, О. Савченко, 

В. Сластьонін, І. Стеценко та ін.), особливості формування й розвитку рефлексивних 

здібностей фахівців (М. Алексєєв, О. Анісімов, А. Браун, А. Деркач, Д. Дернер, 

Ю. Громико, А. Карпов, І. Семенов, В. Степанов, Г. Щедровицький та ін.); 

організаційно-методичні особливості становлення професійної рефлексії майбутніх 

фахівців у системі вищої освіти (К. Абульханова-Славська, Л. Коваль, 

М. Марусинець, В. Семиченко, Т. Яблонська та ін.); методи формування 

рефлексивних умінь майбутніх педагогів (О. Герасимова, М. Лопарьова, 

С. Синельников, Т. Ушева та ін.), зокрема вчителів початкових класів (А. Лозенко, 

Л. Панова та ін.). 

Зміст, форми та методи післядипломної педагогічної освіти розкрито в працях 

С. Вершловського, М. Громкової, Т. Гури, С. Змєйова, A. Зубка, А. Кузьмінського, 

Л. Лісіної, Н. Маковецької, О. Мельника, Н. Ничкало, Л. Сущенко, Л. Чернікова та ін. 

Питання розвитку педагогічної рефлексії учителів у системі післядипломної 

освіти відображено в працях Ю. Кулюткіна, В. Метаєвої, І. Муштавінської, 

Н. Сенчиної, Г. Сухобської, М. Уоллес та ін. Окремі аспекти розвитку рефлексивних 

умінь учителів у післядипломній освіті як складових їх професійної компетентності 

(зокрема, соціальної, інформатичної та ін.) стали предметом наукового пошуку 

О. Варецької, Н. Гордуз, О. Нікулочкіної, В. Примакової та ін. 

Попри значну увагу зарубіжних та українських учених до проблеми 

активізації професійної діяльності й розвитку рефлексивної компетентності фахівців 

у цілому та педагогів зокрема, питання розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти є малодослідженим, 

що виявляється у відсутності єдиного розуміння їх сутності й змісту, теоретично 

визначеної моделі, науково обґрунтованих та апробованих педагогічних умов їх 

розвитку в процесі неперервної освіти. Зазначене коло науково-практичних завдань 

розвитку післядипломної педагогічності освіти в Україні разом з актуальною 

проблематикою сучасної педагогічної науки зумовили вибір теми дисертації: 

«Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень Комунального 

закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради в межах комплексної науково-дослідної теми «Розвиток 

компетентностей суб’єктів освітнього процесу у системі неперервної освіти» 

(ДР № 0113U007511), одним із виконавців якої є автор. 

Тема дисертації затверджена Вченою радою КЗ «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (протокол 

№ 1 від 26.03.2014), узгоджена в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в НАПН України (протокол № 7 від 

30.09.2014). 
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Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні, 

теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов, що 

забезпечують ефективний розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів 

у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

1) проаналізувати теоретичні основи наукового розуміння сутності рефлексії, 

педагогічної рефлексії фахівця в цілому та вчителя початкових класів зокрема; 

2) розкрити сутність та структуру рефлексивних умінь учителя початкових 

класів, особливості їх розвитку в системі післядипломної педагогічної освіти; 

3) визначити педагогічні умови, що забезпечують успішний розвиток 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти; 

4) експериментально перевірити ефективність визначених педагогічних умов 

та розробити методичне забезпечення розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка вчителів початкових класів у 

системі післядипломної педагогічної освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що ефективність 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти залежить від упровадження такої сукупності педагогічних умов: 

цілеспрямованого розвитку мотивації та ціннісного ставлення вчителів початкових 

класів до здійснення рефлексивної діяльності; оновлення змісту післядипломної 

педагогічної освіти; створення рефлексивного середовища в закладі післядипломної 

освіти шляхом упровадження в практику освітнього процесу рефлексивних методів 

навчання. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й розв’язання завдань 

використано комплекс методів: 

– теоретичні: аналіз, систематизація, зіставлення та узагальнення різних 

поглядів на проблему дослідження – для виявлення стану її розробленості; 

класифікація, систематизація, моделювання – для уточнення базових понять 

дослідження; визначення змісту, структури рефлексивних умінь учителів 

початкових класів; обґрунтування структурно-функціональної моделі розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної освіти та 

педагогічних умов, що забезпечують успішність цього процесу; гіпотетичний – для 

висування гіпотези дослідження; 

– емпіричні: методи діагностики (анкетування, опитування, тестування); 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) – для виявлення рівня 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів, апробації комплексу 

педагогічних умов їх розвитку у системі післядипломної педагогічної освіти; 

– статистичні: аналіз результатів педагогічного експерименту, зокрема 

метод середніх величин, вибірковий метод, застосування t-критерію нормального 

розподілу, критерію 
2 Пірсона. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше розроблено й апробовано комплекс педагогічних умов, що 

забезпечують успішність розвитку рефлексивних умінь учителів початкової школи в 

системі післядипломної педагогічної освіти, а саме: 1) цілеспрямований розвиток 

мотивації та ціннісного ставлення вчителів початкових класів до здійснення 

рефлексивної діяльності, що забезпечується врахуванням особливостей їх 

мотиваційної сфери, актуалізацією мотиваційних механізмів, партнерською 

взаємодією всіх суб’єктів освітнього процесу, опорою на професійний досвід та 

його осмисленням; 2) оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти завдяки 

включенню до освітньо-професійної програми курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи системи заходів, спрямованих на формування 

інформаційної основи та розвитку всіх типів їх рефлексивних умінь; 3) створення 

рефлексивного середовища в закладі післядипломної освіти шляхом упровадження 

рефлексивних методів навчання та розбудови рефлексивного предметно-

просторового, інформаційно-змістового, комунікативно-діяльнісного й 

особистісного його компонентів; презентовано авторську структурно-

функціональну модель розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у 

системі післядипломної педагогічної освіти; 

– уточнено: зміст понятійно-категоріального апарату теорії розвиту 

рефлексивних умінь («рефлексія», «педагогічна рефлексія вчителя початкових 

класів», «рефлексивні вміння вчителя початкових класів»); критерії (мотиваційно-

ціннісний, когнітивний та операційно-діяльнісний), показники та рівні розвитку 

рефлексивних умінь учителя початкових класів; 

– удосконалено організаційно-методичні засади післядипломної освіти 

вчителів початкових класів на основі впровадження рефлексивних форм (спецкурс, 

тренінги, рефлепрактикум, майстер-класи) і методів навчання (рефлексивна пауза, 

рефлексивний вихід, аналіз послідовності дій, категоризація, конструювання, 

схематизація, об’єктивація, рефлексивне повернення, рефлексивна дискусія, 

рефлексивний полілог, рефлексивна інверсія, моделювання проблемних 

педагогічних ситуацій, рефлексивний щоденник); 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про сутність 

рефлексивних умінь учителя початкових класів, механізми та методи їх розвитку в 

післядипломній педагогічній освіті. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що створено, 

апробовано та впроваджено в процес післядипломної педагогічної освіти навчально-

методичне забезпечення розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів, а саме: 

наскрізну (у межах усіх курсів) проблемну лекцію «Педагогічна рефлексія як чинник 

професійного розвитку вчителів початкових класів», спецкурс «Розвиток рефлексивних 

умінь учителів і учнів початкової школи», мотиваційний тренінг у межах курсів 

підвищення кваліфікації учителів початкових класів; тренінг «Розвиток рефлексивних 

умінь молодших школярів в освітньому просторі Нової української школи», майстер-

класи («Рефлексивна діяльність учителя початкових класів», «Як навчити думати 

рефлексивно»), науково-методичні семінари та вебінари («Рефлексія як засіб 

самопізнання та саморозвитку молодшого школяра», «Рефлексія як механізм 
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професійного розвитку вчителя початкових класів»; «Рефлексивний аналіз уроку»), 

рефлепрактикум на міжкурсовому етапі післядипломної освіти, а також заходи з науково-

методичного супроводу й підтримки вчителів у професійних спільнотах. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (довідка № 39 від 

27.02.2018); Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка 

№ 25 від 02.11.2018); Комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (довідка № 227 від 

15.09.2019); Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (довідка 

№ 16/01-18 від 15.01.2020), КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

(довідка № 36 від 16.01.2020). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення й висновки, викладені в 

дисертації, належать здобувачу особисто, та відображені в публікаціях. У праці [17], 

написаній у співавторстві, автору належить характеристика рефлексивних умінь. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися й обговорювалися на наукових і практичних 

конференціях, форумах, семінарах: 

– міжнародних: «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр.); 

– всеукраїнських: «Модернізація регіональної системи підвищення 

кваліфікації та атестації педагогічних працівників як умова підвищення якості 

освіти» (м. Харків, 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю, присвяченій 120 річниці з дня народження Миколи 

Олександровича Бернштейна (м. Вінниця, 2016 р.); «Реалії та перспективи 

євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України» 

(м. Ужгород, 2016 р.); «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» 

(м. Ніжин, 2019 р.). 

Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження викладено 

в 19 друкованих працях, з них: 1 – розділ у монографії, 6 – статті в наукових 

фахових виданнях України (з яких 2 входять до міжнародних наукометричних баз), 

2 – статті в зарубіжних наукових виданнях (з яких 1 входить до міжнародних 

наукометричних баз), 8 – матеріали конференцій, 2 – навчально-методичні видання. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, 15 додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 312 сторінок, з них основний текст – 186 сторінок. Дисертація 

містить 27 таблиць і 17 рисунків. Список використаних джерел включає 

290 найменувань, з них 23 – іноземною мовою. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; вказано зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету та завдання, об’єкт і предмет, методи 
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дослідження; викладено наукову новизну й практичне значення одержаних 

результатів; подано відомості про апробацію та публікації. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної освіти» – 

подано аналіз наукових основ розуміння сутності рефлексії, педагогічної рефлексії, 

педагогічної рефлексії вчителя початкових класів; розкрито зміст та структуру 

рефлексивних умінь учителя початкових класів; узагальнено результати аналізу 

зарубіжного та українського досвіду розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти. 

На підставі здійсненого аналізу філософських джерел (Г. Гегель І. Кант, 

В. Лекторський, М. Мамардашвілі, Сократ, Г. Сковорода, І. Фіхте та ін.) 

встановлено, що рефлексію тлумачать як: основний засіб пізнання, джерело 

розвитку знань (гносеологічний підхід); форму розгортання духу (діалектичний 

підхід); знання про знання, певний механізм вивчення свідомості (епістемологічний 

підхід); засіб розуміння суб’єктом власного буття та мислення (онтологічний 

підхід); процес пізнання сутності людської природи (філософсько-антропологічний 

підхід). 

Узагальнення наукових поглядів щодо визначення сутності явища рефлексії в 

психологічній науці дало підстави стверджувати, що вона є метасистемним 

психічним процесом, вищим рівнем розвитку свідомості; механізмом, що поєднує 

миследіяльність, мислекомунікацію та мислення; процесом самопізнання; 

механізмом самодетермінації, саморегуляції й саморозвитку людини (А. Карпов, 

С. Рубінштейн, В. Шадриков, Г. Щедровицький та ін.). Встановлено, що рефлексія 

має стадіальний характер та здійснюється завдяки рефлексивним механізмам; як 

складне, особливе психічне явище вона існує в трьох модусах: рефлексія як 

психічний процес, рефлексивність як психічна властивість, рефлексування як 

психічний стан. 

Зазначено, що в сучасній педагогічній науці рефлексію досліджують як у 

контексті навчальної діяльності учнів (О. Венгер, В. Давидов, Д. Ельконін, А. Зак, 

О. Савченко, В. Слободчиков, Г. Цукерман та ін.) як її етап, механізм, універсальну 

властивість, так і в контексті професійної діяльності та професійного розвитку 

вчителів (А. Бізяєва, І. Зязюн, Ю. Кулюткін, М. Марусинець, В. Метаєва, 

І. Муштавінська, Т. Разіна та ін.). 

Педагогічну рефлексію вчителя в межах діяльнісного підходу розуміють як 

процес, спрямований на аналіз думок, емоційного стану, професійної діяльності 

вчителя (А. Бізяєва, Ю. Приходько, І. Стеценко, В. Юрченко та ін.); у межах 

субʼєктно-діяльнісного – як інтегроване особистісне утворення, сукупність 

здібностей, способів і стратегій особистості, що забезпечує вирішення педагогічних 

завдань (І. Безсонова, І. Зязюн, М. Марусинець, Н. Сенчина та ін.); у межах 

компетентнісного – як професійно значущу властивість у складі професійної 

компетентності педагога (І. Зимня, Н. Кузьміна, А. Маркова, В. Метаєва, Л. Мітіна 

та ін.); у межах акмеологічного – як форму теоретичної діяльності, спрямовану на 

осмислення педагогом власних дій і переконань, педагогічну самосвідомість 

(О. Анісімов, А. Деркач, Е. Зеєр та ін.), універсальний механізм апробації 
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інноваційних освітніх технологій (І. Муштавінська). З’ясовано, що в структурі 

педагогічної рефлексії вчені виокремлюють різні компоненти: аксіологічний, 

когнітивний, емоційно-оцінний, операційно-технологічний (діяльнісний), 

особистісний (міжособитсісний) тощо. 

Спираючись на характерні особливості професійно-предметної, 

індивідуально-особистісної та комунікативної сфер педагогічної діяльності вчителя 

початкових класів, визначено різні сфери розгортання педагогічної рефлексії. 

Здійснений аналіз наукових підходів до розуміння феномену рефлексії в 

цілому та педагогічної рефлексії зокрема, а також специфіки професійної діяльності 

вчителя початкових класів, концептуальних засад організації освітнього процесу в 

умовах запровадження Концепції Нової української школи дали підстави 

педагогічну рефлексію вчителя початкових класів розглядати як складне 

особистісно-професійне утворення, що забезпечує процес відображення, аналізу та 

перетворення фахівцем інтелектуальної, особистісної, професійно-предметної й 

комунікативної сфер його діяльності та детермінує її ефективність. Акцентовано, 

що педагогічна рефлексія в діяльності вчителя початкових класів виявляється як 

особливий метарівневий психічний процес (рефлексивна діяльність), професійна 

властивість (рефлексивність) і стан (рефлексування). 

Базуючись на результатах досліджень базових механізмів рефлексивного 

процесу (І. Семенов, В. Степанов, А. Тюков, Б. Хасан та ін.), виокремлено й 

схарактеризовано етапи (дорефлексивний, рефлексивний, післярефлексивний) і 

механізми рефлексивної діяльності вчителя початкових класів (рефлексивна пауза, 

рефлексивний вихід, аналіз послідовності дій, категоризація, конструювання, 

схематизація, обʼєктивація, рефлексивне повернення). Рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів є ключовою складовою його педагогічної рефлексії та визначають 

її представленість, реалізацію в практичній професійній діяльності. 

Ґрунтуючись на загальнонауковому розумінні сутності умінь як засвоєних 

суб’єктом способів виконання розумових і практичних дій (І. Лернер, В. Шадриков та 

ін.), а також змісту педагогічної рефлексії вчителів початкової школи, рефлексивні 

вміння вчителя початкових класів визначено як особистісно-професійне утворення, 

систему усвідомлених дій та операцій, що спрямовані на аналіз діяльнісної, 

інтелектуальної, особистісної, комунікативної сфер його професійної активності 

для розв’язання полімодальних проблемних професійних ситуацій. Структура 

рефлексивних умінь учителя початкових класів зумовлена єдністю теоретичного 

(орієнтувальна основа рефлексивних дій учителя, за П. Гальперіним) і практичного 

(власне вміння як сукупність певних усвідомлених рефлексивних дій та операцій) 

компонентів. Рефлексивні вміння вчителя початкових класів класифіковано й 

схарактеризовано: на підставі визначених механізмів рефлексивної діяльності 

(процесуальні), за сферою спрямованості рефлексії (інтелектуальні, особистісні, 

діяльнісні, комунікативні), за часовими параметрами (ситуативні, ретроспективні, 

перспективні) та відповідно до трудових функцій учителя початкових класів, 

зазначених у відповідному професійному стандарті. 

Здійснений аналіз світового досвіду розвитку педагогічної рефлексії та 

рефлексивних умінь учителів засвідчив його актуальність та представленість в 
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освітніх системах багатьох країн (Великобританія, Канада, Китай, Північна Ірландія, 

Республіка Казахстан, Росія, США, Фінляндія, Шотландія тощо), що виявляється в 

наявності відповідного нормативного забезпечення (стандарти професійного 

розвитку, спеціальні освітні програми), застосуванні різноманітних форм і методів, 

спрямованих на активізацію рефлексивної діяльності педагогів. 

Вивчення досвіду розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у 

вітчизняній системі післядипломної педагогічної освіти дає підстави стверджувати 

про недостатнє усвідомлення його важливості (на рівні освітніх закладів), 

переважно фрагментарний, ситуативний характер та залежність від наукових 

інтересів окремих фахівців. 

Окреслені теоретичні положення зумовили необхідність та створили підґрунтя 

для визначення педагогічних умов, що забезпечать розвиток рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

У другому розділі – «Науково-методичні засади розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти» – подано 

структурно-функціональну модель; визначено та обґрунтовано комплекс 

педагогічних умов розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти. 

Ґрунтуючись на теорії моделювання педагогічних систем (О. Дахін, 

Є. Павлютенков, В. Попков, А. Семенова та ін.), створено авторську структурно-

функціональну модель розвитку рефлексивних умінь учителя початкових класів у 

системі післядипломної освіти, що має чотири блоки: соціально-цільовий, 

змістовий, технологічний і результативний. Соціально-цільовий блок містить 

соціальне замовлення, мету та завдання; змістовий – підходи (діяльнісний, 

системомиследіяльнісний; андрагогічний, особистісно орієнтований, 

акмеологічний); принципи (загальні, андрагогічні, спеціальні) і педагогічні умови; 

технологічний блок – етапи (мотиваційно-ціннісний, змістовно-процесуальний, 

корекційно-узагальнювальний), методи й форми; результативний – критерії 

(мотиваційно-ціннісний, когнітивний та операційно-діяльнісний), показники та рівні 

(початковий, середній, високий). 

На основі здійсненого теоретичного аналізу та узагальнення сутнісних 

характеристик рефлексивних умінь учителя початкових класів, результатів вивчення 

зарубіжного та українського досвіду розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів, а також урахування особливостей організації освітнього процесу в закладах 

післядипломної педагогічної освіти, зокрема, під час курсів підвищення кваліфікації й 

міжкурсового періоду професійного розвитку вчителів (А. Кузьмінський, В. Примакова 

та ін.), визначено та обґрунтовано педагогічні умови розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти, а саме: 

1) розвиток мотивації та ціннісного ставлення вчителів початкових класів до здійснення 

рефлексивної діяльності; 2) оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти; 

3) створення рефлексивного середовища в закладі післядипломної освіти шляхом 

упровадження в практику освітнього процесу рефлексивних методів навчання. 

Реалізація першої педагогічної умови – розвиток мотивації та ціннісного 

ставлення вчителів початкових класів до рефлексивної діяльності забезпечується: 
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урахуванням в освітньому процесі особливостей мотиваційної сфери вчителя як 

дорослого здобувача освіти; впливом на домінувальний мотив, що обʼєднує інші 

конкретні спонукання особистості; використанням психологічних механізмів 

розвитку мотивації (мотиваційне переключення, об’єктивація потреб, «зсув» мотиву 

на мету, мотиваційна саморегуляція, переведення зовнішніх мотивів у внутрішні, 

емоційний вплив); створенням ситуацій для осмислення вчителем значущості 

рефлексивних процесів для власного особистісно-професійного розвитку та 

успішної професійної діяльності; орієнтацією в освітньому процесі на реально 

значущі для вчителів проблеми, практико-орієнтованим змістом начального 

матеріалу, опорою на професійний досвід учителів; організацією суб’єкт-суб’єктних 

стосунків, в яких педагоги стають активними учасниками освітнього процесу, 

відповідальними за власний професійний розвиток, здатними до самостійного 

вибору та прийняття рішень; діалогічністю навчання, що дає можливість впливати 

на внутрішні сформовані уявлення кожного педагога, переосмислювати, збагачувати 

їх; активізацією пізнавального інтересу, що спрямовує й підтримує інтелектуальну 

активність педагогів у післядипломній освіті. 

Розвиток мотивації та ціннісного ставлення вчителів початкових класів до 

власної рефлексивної діяльності відбувався завдяки запровадженню авторського 

мотиваційного тренінгу, який передбачає використання різноманітних рефлексивних, 

дослідницьких, проблемних інтерактивних методів, стратегій розвитку критичного 

мислення (проблемна міні-лекція, рефлексивний полілог, робота в групах, аналіз 

проблемних ситуацій, ділові ігри, написання есе, самодіагностика тощо). 

Реалізація другої педагогічної умови – оновлення змісту післядипломної 

педагогічної освіти – передбачає включення до освітньо-професійної програми 

курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової школи (за спеціальністю 

013 Початкова освіта) системи заходів, що забезпечують цілеспрямований розвиток 

рефлексивних умінь учителів початкових класів в курсовий та міжкурсовий періоди. 

Так, до модулю «Фахова підготовка» (за основним предметом) програми курсів 

підвищення кваліфікації включено: 

– наскрізну проблемну лекцію «Педагогічна рефлексія як чинник 

професійного розвитку вчителів початкових класів», що спрямована на опанування 

вчителями наукових, дієвих і системних знань щодо сутності та змісту педагогічної 

рефлексії, її ролі як системотвірного чинника професійної діяльності та 

професійного розвитку педагога; 

– авторський спецкурс «Розвиток рефлексивних умінь учителів й учнів 

початкової школи», зміст якого спрямований на висвітлення теоретичних підходів 

до розуміння феномену рефлексії у філософській, психологічній, педагогічній 

літературі; сутнісних і процесуальних характеристик педагогічної рефлексії та 

рефлексивних умінь учителя початкових класів, а також методів розвитку різних 

типів рефлексивних умінь (процесуальних; інтелектуальних, особистісних, 

діяльнісних, комунікативних; ситуативних, ретроспективних та перспективних); 

На міжкурсовому етапі післядипломної освіти вчителів початкових класів 

здійснено науково-методичний супровід розвитку рефлексивних умінь учителів, що 

пролонгує формувальний вплив, активізує самоосвітню діяльність педагогів, 
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висвітлює ефективні методи розвитку рефлексивних умінь учнів початкової школи 

та здійснюється завдяки проведенню тренінгу «Розвиток рефлексивних умінь 

молодших школярів в освітньому просторі Нової української школи», що 

забезпечив підготовку вчителів початкових класів до розвитку рефлексивних умінь 

молодших школярів у процесі освітньої діяльності (за В. Давидовим, Д. Ельконіним, 

В. Слободчиковим, Г. Цукерман та ін.); майстер-класів («Рефлексивна діяльність 

учителя початкових класів», «Як навчити думати рефлексивно»); науково-

методичних семінарів і вебінарів («Рефлексія як засіб самопізнання та саморозвитку 

молодшого школяра», «Рефлексія як механізм професійного розвитку вчителя 

початкових класів»; «Рефлексивний аналіз уроку»),  рефлепрактикуму, спрямованого 

на актуалізацію інтелектуального, емоційного та вольового потенціалу вчителів, 

переосмислення педагогом цінностей, що трансформують його уявлення про цілісне 

Я, власну діяльність, навколишній світ, а також консультуванню й підтримці 

педагогів у професійних онлайн-спільнотах. 

Реалізація третьої умови – створення рефлексивного середовища в закладі 

післядипломної освіти шляхом упровадження в практику освітнього процесу 

рефлексивних методів навчання – передбачало розбудову його структурних 

компонентів: предметно-просторового, інформаційно-змістового, особистісного, 

комунікативно-діяльнісного (В. Панов, В. Рубцов, В. Слободчиков, В. Ясвін та ін.) і 

їх наповнення рефлексивним змістом. Предметно-просторовий компонент 

забезпечується особливим оснащенням приміщень закладу освіти – створенням 

спеціальних аудиторій – Лабораторій Нової української школи, які відповідають 

вимогам до нового освітнього простору початкової школи з усіма його навчальними 

осередками, комфортними та руховими меблями (модульні парти й стільці, 

фліпчарти, килим тощо), що стимулюють пізнавальну та соціальну активність, 

партнерську взаємодію, а також забезпечують активізацію рефлексивної діяльності; 

коворкінгом, що покращує актуалізацію механізмів вербалізації, схематизації та 

об’єктивації рефлексивної діяльності вчителів у процесі вирішення спільних 

професійних проблем, міжособистісного спілкування тощо. 

Інформаційно-змістовий компонент передбачає упровадження в освітній 

процес підвищення кваліфікації вчителів початкових класів лекційно-практичних 

занять, спецкурсів, тренінгів, семінарів, що спрямовані на формування в педагогів 

системи знань про сутнісні та процесуальні характеристики педагогічної рефлексії; 

структуру, зміст і способи актуалізації рефлексивних умінь. Комунікативно-

діяльнісний компонент забезпечується проведенням навчальних занять переважно в 

активних, колективних формах миследіяльності та мислекомунікації, у процесі 

спільного вирішення професійних проблем викладачами й слухачами курсів; у 

швидкому перенесенні актуалізованих рефлексивних знань, умінь у практичну 

діяльність учителя. Особистісний компонент є системотвірним для функціонування 

рефлексивного середовища. Він виявляється в паритетності позицій усіх учасників 

освітнього процесу; визнанні унікальності, неповторності, творчої самоцінності 

кожного; відкритості для обміну досвідом, виявлення творчості; свідомій 

самоактуалізації та дієвій самореалізації (за А. Деркачем). 
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Створення рефлексивного середовища передбачає наскрізне застосування 

рефлексивних методів, таких як: рефлексивна пауза, рефлексивний вихід, аналіз 

послідовності дій, категоризація, конструювання, схематизація, обʼєктивація, 

рефлексивне повернення; рефлексивна дискусія; рефлексивний полілог; рефлексивна 

інверсія; моделювання проблемних педагогічних ситуацій із власного досвіду вчителів, 

рефлексивне слухання, рефлексивний щоденник, написання есе тощо. 

Запровадження визначених педагогічних умов у системі післядипломної 

освіти забезпечує розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у 

системі післядипломної педагогічної освіти» – розкрито загальні питання 

організації педагогічного експерименту; подано його хід та аналіз результатів. 

Відповідно до вимог проведення педагогічного експерименту (С. Гончаренко, 

В. Горкавий, С. Сисоєва та ін.) дослідно-експериментальна робота здійснювалась 

упродовж 2014–2019 рр. на базі закладів післядипломної педагогічної освіти різних 

регіонів України в три етапи (констатувальний, формувальний та контрольний) за 

лонгітюдною формою, що передбачало тривалий вплив експериментальних заходів. 

Загалом у педагогічному експерименті взяли участь 1992 вчителя початкових класів 

різних регіонів України. 

Перед здійсненням експериментальних заходів було проведено пілотне 

дослідження, аналіз результатів якого підтвердив актуальність обраної теми 

дисертаційної роботи й надав змогу визначити зміст, критерії та показники розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів. 

Констатувальний етап передбачав діагностування первинного рівня розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів, що через відсутність відповідного 

діагностичного інструментарію потребувало розробки та обґрунтування авторського 

комплексу діагностичних методик. До нього увійшли: для визначення мотиваційно-

ціннісного критерію – методика «Оцінка рівня готовності педагогів до розвитку» 

(авт. В. Звєрєва, Н. Нємова); когнітивного – авторський дидактичний тест 

«Рефлексія та професійний розвиток»; операційно-діяльнісного – методика 

«Рефлексія діяльності» (авт. В. Шадриков, С. Кургінян) та авторські методики 

«Моделювання вирішення професійних проблемних ситуацій», «Шкала самооцінки 

розвиненості рефлексивних умінь учителя початкових класів». 

Формувальний етап, метою якого було впровадження в освітній процес 

педагогічних умов розвитку рефлексивних умінь у системі післядипломної 

педагогічної освіти, здійснювався впродовж 2017–2019 рр. на базі Комунального 

закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради. До експериментальних груп (ЕГ) увійшли 53 особи (ЕГ1 

– 27 учителів, ЕГ2 – 26 учителів), до контрольних груп (КГ) – 53 особи (КГ1 – 

26 учителів, КГ2 – 27 учителів). Проведене діагностування первинного рівня 

розвиненості рефлексивних умінь учителів початкових класів ЕГ та КГ за 

мотиваційно-цільовим, когнітивним та операційно-діяльнісним критеріями 

засвідчило їх початковий рівень актуалізації, а також відсутність достовірних 

відмінностей між учасниками експериментальних і контрольних груп. 
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Формувальний етап педагогічного експерименту проведено в декілька 

підетапів, що відповідають етапам навчально-професійної діяльності та 

забезпечують реалізацію визначених умов: 

1) мотиваційний, мета якого – формування позитивної мотивації до 

рефлексивної діяльності, ціннісного ставлення до професійного саморозвитку 

вчителів. Основними заходами на цьому підетапі були мотиваційний тренінг; 

наскрізна проблемна лекція «Педагогічна рефлексія як чинник професійного 

розвитку вчителів початкових класів»; заходи зі створення рефлексивного освітнього 

середовища; 

2) змістовно-процесуальний, мета якого – формування інформаційної основи 

дій – системи наукових, дієвих професійних знань про рефлексивну діяльність, 

педагогічну рефлексію та рефлексивні вміння вчителя початкових класів, а також 

розвиток на цій основі всіх типів рефлексивних умінь. Цей підетап охоплював такі 

заходи: авторський фаховий спецкурс «Розвиток рефлексивних умінь учителів й 

учнів початкової школи; тренінг «Розвиток рефлексивних умінь молодших школярів 

в освітньому просторі Нової української школи»; майстер-класи «Рефлексивна 

діяльність учителя початкових класів», «Як навчити думати рефлексивно»; науково-

методичні семінари та вебінари з проблем «Рефлексія як засіб самопізнання та 

саморозвитку молодшого школяра»; «Рефлексія як механізм професійного розвитку 

вчителя початкових класів»; «Рефлексивний аналіз уроку», онлайн-спілкування, 

індивідуальні та групові консультації в професійних спільнотах учителів початкової 

школи; 

3) корекційно-узагальнювальний, мета якого – забезпечення пролонгованості 

ефекту дії формувальних заходів, збереження та закріплення установки на 

рефлексивну діяльність і постійний професійний розвиток, а також коригування 

освітнього процесу відповідно до отриманих результатів. Цей підетап передбачав 

проведення рефлепрактикуму, подальшої розбудови рефлексивного освітнього 

середовища, а також науково-методичного супроводу професійного розвитку вчителів. 

На контрольному етапі дослідження аналіз результатів статистичного 

опрацювання експериментальних даних засвідчив наявність істотних відмінностей 

між середніми показниками мотиваційно-цільового (tрозр = 4,16), когнітивного 

(tрозр = 10,54) та операційно-діяльнісного (tрозр = 9,90) критеріїв розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів ЕГ і КГ. 

Виявлено позитивну динаміку за всіма критеріями в учителів початкових 

класів як в ЕГ, так і в КГ. Так, у вчителів КГ за мотиваційно-цільовим критерієм 

відповідно до етапів експерименту результати були такими: на констатувальному 

етапі частка з початковим рівнем – 56,6%, на контрольному – 52,8% (-3,8%); 

із середнім рівнем на констатувальному – 35,8%, на контрольному – 37,7% (+1,9%); 

з високим рівнем на констатувальному – 7,5%, на контрольному – 9,4% (+1,9%). 

У вчителів ЕГ виявлено таку динаміку за мотиваційно-цільовим критерієм: на 

констатувальному етапі частка з початковим рівнем – 58,5%, на контрольному – 

15,1% (-43,4%); із середнім рівнем на констатувальному – 32,1%, на контрольному – 

54,7% (+22,6%); з високим рівнем на констатувальному – 9,4%, на контрольному – 

30,2% (+20,8%). 
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За когнітивним критерієм у вчителів КГ зміни були такими: на 

констатувальному етапі частка з початковим рівнем – 86,8%, на контрольному – 

60,4% (-26,4%); із середнім рівнем на констатувальному – 11,3%, на контрольному – 

35,8% (+24,5%); з високим рівнем на констатувальному – 1,9%, на контрольному – 

3,8% (+1,9%). У вчителів ЕГ за когнітивним критерієм зафіксовано такі зміни: на 

констатувальному етапі частка з початковим рівнем – 81,1%, на контрольному – 

0,0% (-81,1%); із середнім рівнем на констатувальному – 17,0%, на контрольному – 

60,4% (+43,4%); з високим рівнем на констатувальному – 1,9%, на контрольному – 

39,6% (+37,7%). 

За операційно-діяльнісним критерієм у вчителів КГ спостерігалась така 

динаміка: на констатувальному етапі частка з початковим рівнем – 81,1%, на 

контрольному – 54,7% (-26,4%); із середнім рівнем на констатувальному – 18,9%, на 

контрольному – 41,5% (+22,6%); з високим рівнем на констатувальному – 0,0%, на 

контрольному – 3,8% (+3,8%). ЕГ за операційно-діяльнісним критерієм відрізнялась 

такою динамікою: на констатувальному етапі частка з початковим рівнем – 77,4%, 

на контрольному – 0,0% (-77,4%); із середнім рівнем на констатувальному – 20,8%, 

на контрольному – 64,2% (+43,4%); з високим рівнем на констатувальному – 1,9%, 

на контрольному – 35,8% (+34,0%) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка розподілу вчителів початкових класів за рівнями розвитку 

рефлексивних умінь у системі післядипломної педагогічної освіти 

Рівень 

Мотиваційно-ціннісний критерій Когнітивний критерій Операційно-діяльнісний критерій 

ПЕ КЕ 
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и
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ам

ік
а,

 

%
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и
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а,

 

%
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%
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с.

 

% 

аб
с.

 

% 
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с.

 

% 

аб
с.

 
 % 

аб
с.

 

% 

аб
с.

 

% 

ЕГ 

Початковий 31 58,5 8 15,1 -43,4 43 81,1 0 0,0 -81,1 41 77,4 0 0,0 -77,4 

Середній 17 32,1 29 54,7 22,6 9 17,0 32 60,4 43,4 11 20,8 34 64,2 43,4 

Високий 5 9,4 16 30,2 20,8 1 1,9 21 39,6 37,7 1 1,9 19 35,8 34,0 

Разом 53 100 53 100   53 100 53 100  53 100 53 100   

КГ 

Початковий 30 56,6 28 52,8 -3,8 46 86,8 32 60,4 -26,4 43 81,1 29 54,7 -26,4 

Середній 19 35,8 20 37,7 1,9 6 11,3 19 35,8 24,5 10 18,9 22 41,5 22,6 

Високий 4 7,5 5 9,4 1,9 1 1,9 2 3,8 1,9 0 0,0 2 3,8 3,8 

Разом 53 100 53 100   53 100 53 100  53 100 53 100   

 

Оцінка достовірності відмінностей якісного зростання рівня розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів відбувалась за допомогою критерію 
2  Пірсона (граничне значення якого для порівняння ЕГ і КГ дорівнює 9,21 з 

рівнем значущості 0,01) і коефіцієнта взаємоузгодження між варіацією 

досліджуваних ознак С (граничне значення якого для порівняння ЕГ і КГ дорівнює 

0,3), згідно з яким на контрольному етапі дослідження визначено значущість 

відмінностей результатів в ЕГ і КГ за всіма критеріями, а саме: за показниками 

мотиваційно-ціннісного критерію 
2 = 18,53 (коефіцієнт взаємоузгодження  

С = 0,42); когнітивного критерію 
2 = 51,01 (коефіцієнт взаємоузгодження 
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С = 0,69); операційно-діяльнісного критерію 
2 = 45,33 (коефіцієнт 

взаємоузгодження С = 0,65). Це свідчить про тісний взаємозв’язок між варіацією 

досліджуваних ознак, а саме: упровадженням педагогічних умов на формувальному 

етапі експерименту й підвищенням рівня розвитку рефлексивних умінь в 

експериментальній групі, що свідчить про її ефективність. 

Отже, результати контрольного вимірювання підтвердили гіпотезу дослідження 

щодо ефективності визначених педагогічних умов розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження 

педагогічних умов, що забезпечують успішний розвиток рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. Отримані 

результати підтвердили правомірність гіпотези, покладеної в основу дослідження, а 

реалізовані мета й завдання надають змогу зробити загальні висновки. 

1. Здійснений загальнонауковий аналіз сутності явища рефлексії як 

метасистемного психічного процесу, етапу та механізму мислення людини, її 

самопізнання й самодетермінації, саморегуляції та саморозвитку, а також визначені 

специфічні особливості професійної діяльності вчителя початкових класів, зокрема 

в умовах запровадження Концепції нової української школи, дали підстави розуміти 

під педагогічною рефлексією вчителя початкових класів складне особистісно-

професійне утворення, що забезпечує процес відображення, аналізу та перетворення 

фахівцем інтелектуальної, особистісної, професійно-предметної й комунікативної 

сфер його діяльності та детермінує її ефективність. 

2. Ґрунтуючись на загальнонауковому розумінні сутності вмінь як засвоєних 

суб’єктом способів виконання розумових і практичних дій, а також змісту 

педагогічної рефлексії учителів початкової школи, рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів визначено як особистісно-професійне утворення, систему 

усвідомлених дій та операцій, що спрямовані на аналіз діяльнісної, інтелектуальної, 

особистісної, комунікативної сфер його професійної активності для розв’язання ним 

полімодальних проблемних професійних ситуацій. Структура рефлексивних умінь 

учителя початкових класів визначається єдністю теоретичного (орієнтувальна 

основа рефлексивних дій учителя) і практичного (власне вміння як сукупність 

певних усвідомлених рефлексивних дій та операцій) компонентів. 

Рефлексивні вміння вчителя початкових класів класифіковано й 

схарактеризовано: на підставі визначених механізмів рефлексивної діяльності 

(процесуальні), за сферою спрямованості рефлексії (інтелектуальні, особистісні, 

діяльнісні, комунікативні), за часовими параметрами (ситуативні, ретроспективні, 

перспективні) та відповідно до трудових функцій учителя початкових класів, 

зазначених у відповідному професійному стандарті. 

3. Розроблено й обґрунтовано педагогічні умови, що забезпечують успішний 

розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти, а саме: цілеспрямований розвиток мотивації та ціннісного 
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ставлення вчителів початкових класів до здійснення рефлексивної діяльності; 

оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти; створення рефлексивного 

середовища в закладі післядипломної освіти шляхом упровадження в практику 

освітнього процесу рефлексивних методів навчання. 

Кожна з педагогічних умов забезпечена комплексом різноманітних форм і 

методів навчання, що за логікою свого розгортання реалізуються за мотиваційним, 

змістовно-процесуальним та корекційно-узагальнювальним етапами. 

4. У ході експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти виявлено статистично достовірні зміни за всіма критеріями. 

Доведено, що результати змін в ЕГ були більш значущими, оскільки 

супроводжувалися введенням комплексу педагогічних умов. З метою отримання 

більш достовірних висновків щодо ефективності формувальних заходів перевірено 

статистичні гіпотези. Оцінювання достовірності відмінностей якісного зростання 

рівня розвитку рефлексивних вмінь учителів початкових класів здійснено за 

допомогою критерію 
2 Пірсона, згідно з яким на контрольному етапі дослідження 

виявлено значущість відмінностей результатів в ЕГ і КГ за всіма критеріями, а саме: 

за показниками мотиваційно-ціннісного критерію 
2 = 18,53 (коефіцієнт 

взаємоузгодження С = 0,42), когнітивного 
2 = 51,01 (коефіцієнт взаємоузгодження 

С = 0,69) та операційно-діяльнісного 
2 = 45,33 (коефіцієнт взаємоузгодження 

С = 0,65). Це свідчить про ефективність упровадження формувальних заходів щодо 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів експериментальної групи 

та підтверджує досягнення мети дослідження. 

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені педагогічні умови 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкової школи впроваджено в практику 

післядипломної педагогічної освіти на основі: наскрізної проблемної лекції 

«Педагогічна рефлексія як чинник професійного розвитку вчителів початкових класів», 

спецкурсу «Розвиток рефлексивних умінь учителів і учнів початкової школи» у межах 

курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів; мотиваційного тренінгу, 

тренінгу «Розвиток рефлексивних умінь молодших школярів в освітньому просторі 

Нової української школи», рефлепрактикуму; майстер-класів «Рефлексивна діяльність 

учителя початкових класів», «Як навчити думати рефлексивно»; науково-методичних 

семінарів та вебінарів, міжкурсового етапу післядипломної освіти, а також 

неперервного науково-методичного супроводу професійного розвитку вчителів. 

Отже, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення його мети – 

визначення, теоретичного обґрунтування й експериментальної перевірки 

педагогічних умов, що забезпечують ефективний розвиток рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 

необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними напрямами, 

як: розвиток рефлексивної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі 

фахової підготовки, науково-методичний й управлінський супровід рефлексивної 

діяльності педагогів в умовах реформування освіти тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Андрющенко О. О. Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації досліджено проблему розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Визначено та обґрунтовано сутність рефлексивних умінь учителя початкових 

класів як особливих особистісно-професійних утворень, систему усвідомлених дій 

та операцій, що спрямовані на аналіз інтелектуальної, особистісної, діяльнісної, 

комунікативної сфер його професійної активності для розв’язання полімодальних 

проблемних професійних ситуацій. 

Розроблено та апробовано комплекс педагогічних умов розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної освіти, 

зокрема: 1) розвиток мотивації й ціннісного ставлення вчителів початкових класів 

до здійснення рефлексивної діяльності; 2) оновлення змісту післядипломної 

педагогічної освіти; 3) створення рефлексивного середовища в закладі 

післядипломної освіти шляхом упровадження в практику освітнього процесу 

рефлексивних методів навчання. Визначені педагогічні умови впроваджено в 

курсовий та міжкурсовий етапи післядипломної освіти вчителів початкової школи 

завдяки системі авторських педагогічних заходів, у тому числі спецкурсів, тренінгів, 

майстер-класів, рефлепрактикуму. 

Ключові слова: учитель початкових класів, рефлексивні вміння, педагогічні 

умови, рефлексивні методи, рефлексивне середовище, післядипломна педагогічна 

освіта. 

https://drive.google.com/file/d/1Tf-jKyLzBZhESB-myC072yzJOqnE6KiV/view
https://drive.google.com/file/d/1Tf-jKyLzBZhESB-myC072yzJOqnE6KiV/view


19 

АННОТАЦИЯ 

 

Андрющенко Е. А. Развитие рефлексивных умений учителей начальных 

классов в системе последипломного педагогического образования. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2020. 

В диссертации обоснованы теоретические основы развития рефлексивных 

умений учителей начальных классов в системе последипломного педагогического 

образования. Феномен «рефлексивные умения учителя начальных классов» 

рассмотрен как особенные личностно-профессиональные образования, система 

осознанных действий и операций, направленных на анализ интеллектуальной, 

личностной, деятельностной, коммуникативной сфер его профессиональной 

активности для решения проблемных профессиональных ситуаций. 

Структура рефлексивных умений учителя начальных классов обусловлена 

единством теоретического (ориентировочная основа рефлексивных действий 

учителя, по П. Гальперину) и практического (собственно умения как совокупность 

определенных осознанных рефлексивных действий и операций) компонентов.  

Рефлексивные умения учителя начальных классов классифицированы и 

охарактеризованы: на основе механизмов рефлексивной деятельности 

(процессуальные), по сфере направленности рефлексии (интеллектуальные, 

личностные, деятельностные, коммуникативные), по временным параметрам 

(ситуативные, ретроспективные, перспективные) и согласно трудовых функций 

учителя начальных классов, указанных в профессиональном стандарте «Учитель 

начальных классов заведения общего среднего образования». 

Разработаны и обоснованы педагогические условия развития рефлексивных 

умений учителей начальных классов в системе последипломного образования, а 

именно: 1) развитие мотивации и ценностного отношения учителей начальных 

классов к осуществлению рефлексивной деятельности; 2) обновление содержания 

последипломного педагогического образования; 3) создание рефлексивной среды в 

учреждении последипломного образования путем внедрения в практику 

образовательного процесса рефлексивных методов обучения.  

Усовершенствованы организационно-методические основы последипломного 

образования учителей начальных классов на основе внедрения рефлексивных форм 

(спецкурс, тренинги, рефлепрактикум, мастер-классы) и методов обучения 

(рефлексивная пауза, рефлексивный выход, анализ последовательности действий, 

категоризация, конструирование, схематизация, объективация, рефлексивное 

возвращения, рефлексивная дискуссия, рефлексивный полилог, рефлексивная 

инверсия, моделирование проблемных педагогических ситуаций, рефлексивный 

дневник). Определены критерии, показатели и уровни развития рефлексивных 

умений в системе последипломного педагогического образования. 

Педагогические условия развития рефлексивных умений учителей начальной 

школы внедрены в практику последипломного педагогического образования на 
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основе: проблемной лекции «Педагогическая рефлексия как фактор 

профессионального развития учителей начальных классов», спецкурса «Развитие 

рефлексивных умений учителей и учащихся начальной школы», мотивационного 

тренинга в рамках курсов повышения квалификации учителей начальных классов; 

тренинга «Развитие рефлексивных умений младших школьников в образовательном 

пространстве Новой украинской школы», мастер-классов «Рефлексивная 

деятельность учителя начальных классов», «Как научить думать рефлексивно», 

рефлепрактикума, научно-методических семинаров и вебинаров на межкурсовом 

этапе последипломного педагогического образования.  

Результаты контрольного этапа подтвердили эффективность педагогических 

условий развития рефлексивных умений учителей начальных классов в системе 

последипломного образования. 

Ключевые слова: рефлексивные умения учителя начальных классов, 

педагогические условия, рефлексивные методы, рефлексивная среда, система 

последипломного педагогического образования. 

 

SUMMARY 

 

Andryushchenko O. O. The development of reflective skills of primary school 

teachers in the system of postgraduate pedagogical education. – Qualified scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The dissertation to obtain of a scientific degree of the candidate of pedagogical 

sciences (doctor of philosophy) on a specialty 13.00.04 – the theory and methodyc of 

professional education. – Zaporizhyzhya National University, Zaporizhyzhya, 2020. 

The dissertation investigates the problem of development of reflective skills of 

primary school teachers in the system of postgraduate pedagogical education. 

The essence of reflective skills of a primary school teacher as special personal and 

professional formations, the system of conscious actions and operations aimed at the 

analysis of intellectual, personal, activity, communicative spheres of his professional 

activity to solve polymodal problematic professional situations are determined and 

substantiated. 

A complex of pedagogical conditions for the development of reflective skills of 

primary school teachers in the system of postgraduate pedagogical education has been 

developed and tested, in particular: 1) the development of motivation and values of 

primary school teachers to carry out reflective activities; 2) the renovation of the content 

of postgraduate pedagogical education in order to develop reflective skills of primary 

school teachers; 3) the creation of a reflective environment in the institution of 

postgraduate education through the introduction into practice of the educational process of 

reflective teaching methods. The certain pedagogical conditions have been introduced into 

the course and intercourse stages of postgraduate education of primary school teachers due 

to the system of author's pedagogical measures, including special courses, trainings, 

master classes, reflex practicum. 

Key words: primary school teacher, reflective skills, pedagogical conditions, 

reflective methods, reflective environment, postgraduate pedagogical education. 
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