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АННОТАЦІЯ 

 

Андрющенко О.О. Розвиток рефлексивних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

 

Зміст анотації 

У дисертації 

– 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 дій 

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 
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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. 

На основі теоретичного аналізу сутності явища рефлексії як 

метасистемного психічного процесу, етапу та механізму мислення людини, її 

самопізнання, самодетермінації, саморегуляції та саморозвитку, виявлених 

специфічних особливостей професійної діяльності вчителя початкових класів, 

зокрема в умовах запровадження Концепції нової української школи, 

педагогічну рефлексію вчителя початкових класів визначено складним 

особистісно-професійним утворенням, що забезпечує процес відображення, 

аналізу та перетворення фахівцем інтелектуальної, особистісної, професійно-

предметної й комунікативної сфер його діяльності та детермінує її 

ефективність.  

Виокремлено й схарактеризовано етапи (дорефлексивний, 

рефлексивний, післярефлексивний) та механізми рефлексивної діяльності 

вчителя початкових класів (рефлексивна пауза, рефлексивний вихід, аналіз 

послідовності дій, категоризація, конструювання, схематизація, обʼєктивація, 

рефлексивне повернення). 
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На підставі загальнонаукового розуміння сутності вмінь як засвоєних 

суб’єктом способів виконання розумових і практичних дій та змісту 

педагогічної рефлексії вчителя початкової школи визначено рефлексивні 

вміння вчителя початкових класів 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.  

Розкрито структуру рефлексивних умінь учителя початкових класів як 

єдність теоретичного (орієнтувальна основа рефлексивних дій учителя) і 

практичного (власне вміння як сукупність певних усвідомлених рефлексивних 

дій та операцій) компонентів. 

Класифіковано й схарактеризовано рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів 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 професійному стандарті. 

У дисертації створено 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-діагностичний, змістовно-процесуальний, корекційно-

узагальнювальний), методи й форми; результативний – критерії (мотиваційно-

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

(початковий, середній, високий). 
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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; 2) оновлення змісту післядипломної педагогічної 

освіти; 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. Кожну з 

педагогічних умов забезпечено комплексом різноманітних форм і методів 

навчання, що за логікою свого розгортання реалізуються за мотиваційно-

діагностичним, змістовно-процесуальним та корекційно-узагальнювальним 

етапами. 

На констатувальному етапі експерименту здійснено діагностування 

первинного рівня розвиненості рефлексивних умінь учителів початкових 

класів ЕГ та КГ за мотиваційно-цільовим, когнітивним та операційно-

діяльнісним критеріями, що засвідчило їх початковий рівень актуалізації, а 

також відсутність достовірних відмінностей між учасниками 

експериментальних і контрольних груп. 

Формувальний етап педагогічного експерименту проведено в декілька 

підетапів, що відповідають етапам навчально-професійної діяльності та 

забезпечують реалізацію визначених умов: 

1) мотиваційно-діагностичний, метою якого є формування позитивної 

мотивації до рефлексивної діяльності, ціннісного ставлення до професійного 

саморозвитку вчителів. Основними заходами на цьому підетапі були 

мотиваційний тренінг; діагностування первинного рівня розвиненості 

рефлексивних умінь учителів початкових класів ЕГ та КГ, наскрізна 

проблемна лекція «Педагогічна рефлексія як чинник професійного розвитку 

вчителів початкових класів»; заходи зі створення рефлексивного освітнього 

середовища; 
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2) змістовно-процесуальний, метою якого є 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, метою якого є забезпечення 

пролонгованості ефекту дії формувальних заходів, збереження та закріплення 

установки на рефлексивну діяльність і постійний професійний розвиток, а 

також корегування освітнього процесу відповідно до отриманих результатів. 

Проведено вторинне діагностування рівня розвиненості рефлексивних умінь 

учителів початкових класів, рефлепрактикум, продовжено розбудову 

рефлексивного освітнього середовища, а також науково-методичний супровід 

професійного розвитку вчителів початкових класів. 

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. 

Оцінювання достовірності відмінностей якісного зростання рівня розвитку 

рефлексивних вмінь учителів початкових класів здійснено за допомогою 
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критерію Пірсона, згідно з яким на контрольному етапі дослідження 

виявлено значущість відмінностей результатів в ЕГ і КГ за показниками 

мотиваційно-ціннісного критерію 
2 = 18,53, когнітивного 

2 = 51,01 та 

операційно-діяльнісного 
2 = 45,33. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

створено, апробовано та впроваджено в процес післядипломної педагогічної 

освіти: 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 в 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 

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 

Ключові слова: учитель початкових класів, педагогічна рефлексія 

вчителя початкових класів, рефлексивні вміння вчителя початкових класів, 

педагогічні умови, рефлексивні методи, рефлексивне середовище, 

післядипломна педагогічна освіта. 

 

SUMMARY 

 

Andryushchenko O.O. The development of the reflexive skills of the 

primary school teachers in the system of the postgraduate pedagogical 

education. The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 
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 The dissertation for the acquisition of a scientific degree of the 

candidate of pedagogical sciences (doctor of philosophy) on a specialty 13.00.04 – 

the theory and method of professional education. – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhya, 2020. 

 

The Annotation content 

In the dissertation: 

  for the first time the complex of pedagogical conditions was developed 

and tested, which provide the success of the development of reflective skills of 

primary school teachers in the system of postgraduate pedagogical education, 

namely:  

1) the purposeful development of motivation and values of the primary school 

teachers to the implementation of reflective activities, which provided by taking into 

account the peculiarities of their motivational sphere, actualization of motivational 

mechanisms, partnership interaction of all subjects of educational process, reliance 

on professional experience and its understanding; 2) the updating of the content of 

postgraduate pedagogical education due to inclusion in the educational and 

professional program of advanced training courses for primary school teachers a 

system of activities aimed at forming the information basis of action and 

development of all types of their reflective skills; 

3) the creation of a reflective environment in the institution of postgraduate 

education through the introduction of the reflective teaching methods and the 

development of reflective subject and spatial, informational and contental, 

communicative and activity and its personal components; the author's structural and 

functional model of development of the reflective skills of primary school teachers 

in the system of postgraduate pedagogical education is presented; 

- clarified: the content of the conceptual and categorical apparatus of the 

theory of development of the reflexive skills («reflection», «pedagogical reflection 

of the primary school teacher», «reflective skills of the primary school teacher»); 

criterias (motivational and valual, cognitive and operational activity), indicators and 
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levels of the development of the reflective skills of primary school teachers; 

 - improved organizational and methodological principles of postgraduate 

education of primary school teachers based on the introduction of the reflexive forms 

(special course, trainings, reflexive practicum, master classes) and teaching methods 

(reflexive pause, reflexive output, sequence analysis, categorization, design, 

schematization, objectification, reflexive return, reflexive discussion, reflexive 

polylogue, reflexive inversion, modeling of problematic pedagogical situations, 

reflexive diary); 

- acquire further development the scientific and theoretical position on the 

essence of the reflective skills of primary school teachers, mechanisms and methods 

of their development in postgraduate pedagogical education have been further 

developed. 

 Based on the theoretical analysis of the essence of the phenomenon of 

the reflection as a metasystemic mental process, stage and mechanism of human 

thinking, its self-knowledge, self-determination, self-regulation and self-

development, identified specific features of the professional activity of primary 

school teachers, in particular in the conditions of introduction of the Concept of the 

new Ukrainian school, pedagogical reflection of the teacher of the primary school 

defined by a complex personal and professional creation, which provides the process 

of reflection, analysis and transformation by a specialist of intellectual, personal, 

professional and subject and communicative spheres of his activity and determines 

its effectiveness.  

 The stages (pre-reflexive, reflexive, post-reflexive) and mechanisms of 

reflexive activity of a primary school teacher (reflexive pause, reflexive output, 

sequence analysis, categorization, construction, schematization, objectification, 

reflexive return) are singled out and characterized. 

 Based on the general scientific understanding of the essence of skills as 

mastered by the subject ways of the performing mental and practical actions and the 

content of pedagogical reflection of primary school teachers defined reflective skills 

of primary school teachers as a personal-professional education, as a personal and 
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professional education, a system of conscious actions and operations, aimed at 

analyzing the activity, intellectual, personal, communicative spheres of his 

professional activity to solve polymodal problematic professional situations. The 

structure of reflective skills of a primary school teacher as a unity of theoretical 

(indicative basis of the reflective actions of a teacher) and practical (own skill as a 

set of certain conscious reflexive actions and operations) components is revealed. 

 The reflexive skills of a primary school teacher are classified and 

characterized on the basis of: certain mechanisms of the reflective activity 

(procedural), by sphere of reflection (intellectual, personal, activity, 

communicative), by time parameters (situational, retrospective, perspective 

functions) and according to classes specified in the professional standard. 

 The dissertation creates a structural and functional model for the 

development of the reflective skills of primary school teachers in the system of 

postgraduate education, which has four blocks: socio and targeted, semantic, 

technological and effective. The socio-target block contains the social order, purpose 

and tasks; semantic - approaches (activity, system-thought activity; andragogic, 

personality-oriented, acmeological); principles (general, andragogical, special) and 

pedagogical conditions; technological block - stages (motivational-diagnostic, 

content-procedural, correctional-generalizing), methods and forms; effective - 

criteria (motivational-value, cognitive and operational-activity), indicators and 

levels (initial, medium, high). 

 A complex of pedagogical conditions has been developed and tested to 

ensure the success of the development of the reflective skills of primary school 

teachers in the system of postgraduate pedagogical education, namely: 1) the 

purposeful development of motivation and values of primary school teachers to carry 

out the reflective activities; 2) the updating of the content of postgraduate 

pedagogical education; 3) the creation of a reflective environment in the institution 

of postgraduate education through the introduction of reflective teaching methods 

and the development of reflective subject and spatial, information and content, 

communicative and activity and personal components. Each of the pedagogical 
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conditions is provided with a complex of various forms and methods of teaching, 

which according to the logic of their deployment are implemented by motivational 

and diagnostic, content and procedural and correctional and generalizing stages. 

 At the ascertaining stage of the experiment, the diagnosis of the primary 

level of development of the reflective skills of primary school teachers was carried 

out experimental group (EG) and control group (CG) according to motivational and 

target, cognitive and operational and activity criterias, which testified to their initial 

level of actualization and lack of significant differences between experimental 

participants and control groups.  

 The formative stage of the pedagogical experiment was carried out in 

several sub-stages, which correspond to the stages of educational and professional 

activity and ensure the implementation of certain conditions: 

1) motivational and diagnostic, the purpose of which is the formation of 

positive motivation for the reflective activities, values of professional self-

development of teachers. The main activities at this sub-stage were motivational 

training; diagnosing the primary level of development of the reflective skills of 

primary school teachers experimental group (EG) and control group (CG), the 

problematic lecture «The pedagogical reflection as a factor in the professional 

development of primary school teachers»; measures to create a reflective 

educational environment; 

2) contental and procedural, the purpose of which is to form the information 

basis of actions – a system of scientific, effective professional knowledge about 

reflective activities, pedagogical reflection and reflective skills of primary school 

teachers, as well as the development on this basis of all types of reflective skills. 

This sub-stage included the following activities: the author's professional special 

course «The development of reflective skills of the primary school teachers and 

pupils»; training «The development of reflective skills of junior schoolchildren in 

the educational space of the New Ukrainian School»; master classes «The reflective 

activity of primary school teachers», «How to learn to think reflexively»; scientific-

methodical seminars and webinars on the problems «The reflection as a means of 
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self-knowledge and self-development of junior schoolchildren»; «The reflection as 

a mechanism of professional development of primary school teachers»; «The 

reflective lesson analysis», online communication, individual and group 

consultations in the professional communities of primary school teachers; 

3) correctional and generalizing, the purpose of which is to ensure the 

prolongation of the effect of formative measures, preservation and consolidation of 

the installation on the reflective activities and continuous professional development, 

as well as adjusting the educational process in accordance with the results. 

Secondary diagnosis of the level of development of the reflective skills of primary 

school teachers, reflex practicum, continued development of the reflective 

educational environment, as well as scientific and methodological support of 

professional development of primary school teachers. 

 During the experimental verification of pedagogical conditions for the 

development of the reflective skills of primary school teachers in the system of 

postgraduate pedagogical education revealed statistically significant changes in all 

criteria; it is proved that the results of changes in EG were more significant, as they 

were accompanied by the introduction of a complex of pedagogical conditions. 

The reliability assessment of differences in the qualitative growth of the level 

of development of the reflective skills of primary school teachers was carried out 

using the Pearson's criterion , according to which at the control stage of the study 

revealed the significance of differences in EG and CG according to the indicators of 

motivational and value criterion = 18,53, cognitive = 51,01 and operational 

activity = 45.33 

 The practical significance of the obtained results is determined by the 

fact that created, tested and implemented in the process of postgraduate pedagogical 

education: end-to-end (within all courses) problem lecture «The pedagogical 

reflection as a factor in professional development of primary school teachers», 

special course «The development of reflective skills», motivational training within 

the framework of advanced training courses for primary school teachers; reflexive 

2

2 2
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practicum, training «The development of reflective skills of primary school pupils 

in the educational space of the New Ukrainian School», master classes  

(«The reflexive activity of primary school teachers», «How to teach to think 

reflexively»), scientific and methodological seminars and webinars («The reflection 

as a means of self-knowledge and self-development of primary school», «The 

reflection as a mechanism of professional development of primary school teachers»; 

«The reflective analysis of the lesson»), as well as activities for scientific and 

methodological support and support of teachers in professional communities. 

Key words: primary school teacher, pedagogical reflection of primary school 

teacher, reflective skills of primary school teacher, pedagogical conditions, reflexive 

methods, reflective environment, postgraduate pedagogical education. 
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Актуальність 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 уміння, 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) [87], «Про 

повну загальну середню освіту» (2020) [88]; Концепція Нової української школи 

(2016) [110], Державний стандарт початкової освіти (2018) [77], професійний 

стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» 

(2018) [189]. 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 
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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. 

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.О. Бізяєва [37], 

І.А. Зязюн [94], С.С. Кашлєв [103], Н.В. Кузьміна [116], А.К. Маркова [142], 

Л.М. Мітіна [153], Т.В. Разіна [193], О.Я. Савченко [204], В.О. Сластьонін 

[217], І.О. Стеценко [225] та ін.), особливості формування й розвитку 

рефлексивних здібностей фахівців (М.Г. Алексєєв[7], О.С. Анісімов [11], 

А.О. Деркач [78], Д. Дернер, А. Браун [273], Ю.В. Громико [68], А.В. Карпов 

[102], І.М. Семенов [208], В.Ю. Степанов [209], Г.П. Щедровицький [250] та 

ін.); організаційно-методичні особливості становлення професійної рефлексії 

майбутніх фахівців у системі вищої освіти (К.О. Абульханова-Славська [1], 

Л.В. Коваль [105], М.М. Марусинець [146], В.О. Семиченко [211], 

Т.М. Яблонська [264] та ін.); методи формування рефлексивних умінь 
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майбутніх педагогів (О.І. Герасимова [60], М.О. Лопарьова [136], 

С.О. Синельников [214], Т.Ф. Ушева [236] та ін.), зокрема вчителів початкових 

класів (А.П. Лозенко [133], Л.В. Панова [173] та ін.). 

Зміст, форми та методи післядипломної педагогічної освіти розкрито в 

працях С.Г. Вершловського [48], М.Т. Громкової [67], Т.Є. Гури [70], 

С.І. Змєйова [92], A. М. Зубка [93], А.І. Кузьмінського [117], Лісіної Л.О. [124], 

Маковецької Н.В. [138], О.Н. Мельника [147], Н.Г. Ничкало [162], 

Л.О. Сущенко [230], Л.А. Чернікової [249] та ін. 

Питання розвитку педагогічної рефлексії учителів у системі 

післядипломної освіти відображено в працях Ю.М. Кулюткіна [119], 

В.О. Метаєвої [149], І.В. Муштавінської [156], Н.Г. Сенчиної [212], 

Г.С. Сухобської [226], М. Уоллес [290] 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.В. Варецької [46], Н.О. Гордуз [64], 

О.В. Нікулочкіної [160], В.В. Примакової[186] 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» 
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Запорізької обласної ради в межах комплексної науково-дослідної теми 

«Розвиток компетентностей суб’єктів освітнього процесу у системі неперервної 

освіти» (ДР № 0113U007511), одним з 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). 

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 
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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. 

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) 
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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 дій 

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 
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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 (в 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 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 

РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У 

СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Наукові підходи до розуміння сутності педагогічної рефлексії 

вчителя початкових класів 

 

 

Реформування національної освітньої системи, впровадження Концепції 

Нової української школи висувають нові вимоги до системи післядипломної 

педагогічної освіти, яка повинна забезпечити умови для ефективного 

професійного зростання фахівців, що вміють здійснювати критичний аналіз і 

переосмислення власного педагогічного досвіду та усвідомлюють 

необхідність постійного особистісного й професійного розвитку протягом 

життя. З огляду на це, пріоритетним завданням у системі післядипломної 

освіти стає розвиток рефлексивних умінь учителів початкової школи. 

Для визначення сутності феномена «рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів», на наш погляд, природньо здійснити ретроспективний 

аналіз наукового розуміння понять «рефлексія», «педагогічна рефлексія» та 

«педагогічна рефлексія вчителя початкових класів». 

Як зауважує А.В. Карпов, проблема рефлексії є такою ж унікальною, як 

і сама рефлексія, оскільки, по-перше, притаманна винятково людській 

природі, по-друге, як здатність усвідомлювати, є не тільки продуктом 

свідомості, формою її існування, найважливішою умовою, а також однією з 

основних механізмів 102, с. 3.  

Багатовікова історія розвитку думки про проблеми рефлексії збігається 

з розвитком уявлень людини про саму себе, що має тісний зв'язок з 

філософським знанням.  
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Так, уперше проблему рефлексії сформував Сократ, який переніс центр 

дослідження з навколишнього середовища на саму людину та її вчинки згідно 

з нормами моральної поведінки. Учень Сократа Платон продовжив визначати 

гуманістичну спрямованість рефлексії та актуалізувати завдання самопізнання 

266. 

У дослідженнях Аристотеля рефлексія як божественна властивість 

пов’язується з мисленням про людину, є джерелом розвитку знань, понять, а 

також допомагає систематизації, усвідомленню досвіду, перетворюючи його в 

методи пізнання 28, с. 361. 

Давньогрецький філософ Плотін одним з напрямів активності душі 

вважав її зверненість на саму себе, коли душа ніби стежить за власними 

незримими діями, віддзеркалює їх. Така здатність слугує невід’ємним 

«механізмом» свідомої діяльності людини, що поєднує його орієнтацію в 

зовнішньому світі з орієнтацією в самому собі 266. У подальшому здатність 

людини володіти внутрішнім уявленням про такі пізнавальні процеси як 

відчуття, пам’ять, мислення пізніше стали називати рефлексією. 

Філософ Нового часу Р. Декарт вважав рефлексію принципом роботи 

душі, що полягає в здатності індивіда зосереджуватись на думках про себе 

самого і таким чином отримувати знання 266. На відміну від Декарта, 

англійський філософ Дж. Локк рефлексією розумів як «...спостереження, 

якому розум піддає діяльність і способи її прояву, внаслідок чого в розумі 

виникають ідеї цієї діяльності» 1344, с. 129. У роботах Дж. Локка вперше 

сформульована сама ідея та поняття рефлексії як особливої психічної 

реальності, що виконує функції отримання знань про внутрішню діяльність 

душі й усвідомлення цієї діяльності 280. 

У класичній німецькій філософії феномен досліджується як абстрактна 

філософська категорія в гносеологічному й онтологічному аспектах. Це 

отримало розвиток у працях Г. В. Гегеля 59, І. Канта 100, І. Г. Фіхте 237 

та ін. Так, І. Кант відводив рефлексії важливу роль в утворенні понять, 
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виокремлював логічну та трансцендентальну рефлексії. Результатом останньої 

Кант вважав уміння практично використовувати здібності суб’єкта до 

рефлексії та володіти рефлективними поняттями.  

У поглядах німецького мислителя І.Г. Фіхте 237 рефлексія отримує 

епістемологічне обґрунтування й виступає як знання про знання, що 

спрямовуються на внутрішні дії свідомості, завдяки чому остання 

піднімається над буттям, звільняючись від нього. 

Діалектичний підхід до вивчення феномена рефлексії знаходимо у 

філософських роботах Г. Гегеля [58], який визначав її іманентно в межах 

загальної концепції функціонування й розвитку духу. Рефлексія тлумачиться 

ним як форма розгортання духу, основа, що дає можливість переходити від 

однієї його форми до іншої, утворюючи нове з відомого [59]. Як указував 

Г.П. Щедровицький, саме після Г. Гегеля й до тепер поняття рефлексії стало й 

залишається одним із найважливіших в обґрунтуванні філософського аналізу 

знання 259, с. 218.  

Для німецького філософа Е. Гуссерля [72] рефлексія є єдиним можливим 

методом феноменологічного дослідження свідомості, оскільки водночас є її 

властивістю і певним механізмом вивчення.  

Звернення до рефлексії спостерігаємо в філософських працях 

українського мислителя та поета Г.С. Сковороди 216. Пізнання людиною 

себе, як частини Бога та природи, своєї внутрішньої сутності, духовності, 

вдумливе ставлення до себе, на думку Сковороди, є шляхом до загального 

людського ідеалу життя, бо найпотрібніше людина може знайти лише у собі 

216, с. 311.  

Рефлексивне ставлення до світу, до людини знаходимо в спадщині 

українського філософа П.Д. Юркевича, на думку якого світ існує та 

відкривається найперше для «глибокого» серця, яке досліджує та раніше за 

розум реагує на прояви буття, може «виражати, виявляти і розуміти цілковито 
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своєрідно такі душевні стани, які за своєю ніжністю, переважною духовністю 

і життєвістю не піддаються відстороненому знанню розуму» [2633, с. 85].  

У дослідженнях російського філософа М.К. Мамардашвілі рефлексія 

висвітлюється в онтологічному аспекті та є засобом розуміння суб’єктом 

власного буття й мислення в навколишньому світі речей [140, с. 57-59]. 

Рефлексія у поглядах В.О. Лекторського має чіткий гносеологічний 

напрям. На думку дослідника, «рефлексія над знанням нерозривно пов’язана з 

розвитком його змісту, з виходом за межі існуючої концептуальної системи та 

перетворенням останньої» [125, с. 218] У результаті рефлексії система знань 

зазнає змін, що стає підґрунтям для створення нового знання.  

У сучасних філософських словниках [223] феномен «рефлексія» (від лат. 

reflexio – обернення назад, відображення) характеризується як: принцип 

людського мислення, що спрямовує його на осмислення та усвідомлення 

власних форм та передумов; предмет розгляду знання, критичний аналіз його 

змісту, методів пізнання; процес самопізнання, що відкриває особливості 

внутрішнього світу людини [239239, с 579]; самосвідомість, самопізнання, 

співвідносність елементів мислення й дійсності [238, с. 547]. Як форма 

пізнання рефлексія в евристичному аспекті виступає джерелом нового знання. 

Розрізняють три види рефлексії: елементарну, яка веде до аналізу знань та 

вчинків, осмисленню їх меж та значення; наукову, що є виявленням 

критичного аналізу теоретичних знань на основі методів та прийомів, 

властивих для тієї чи іншої галузі наукових досліджень; філософську, що є 

усвідомлення та осмисленням граничних підстав буття та мислення, людської 

культури [239, с. 579]. 

Подальший розвиток уявлень про проблему рефлексії відбувається в 

межах наукових розробок в онтології, гносеології, аксіології, методології 

науки тощо. Поділяємо думку А.В. Карпова, який зауважує, що рефлексія 

одночасно виступає формою існування філософського знання, основним 
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способом його отримання, а також засобом взаємодії з іншими галузями знань 

102, с. 20-21.  

Таким чином, здійснений аналіз наукових джерел з проблем рефлексії 

дає можливість узагальнити наукові уявлення щодо її сутності. 

1. Рефлексія в філософській науці розуміється як: 

− існування божественного розуму, засіб самопізнання людини, 

який впливає на її моральну поведінку (в античній філософії); особлива 

психічна реальність, що виконує функції отримання знань про внутрішню 

діяльність душі й усвідомлення цієї діяльності; найважливіша характеристика 

людського буття (у філософії Нового часу); як форма розгортання духу, 

основа, що дає можливість переходити від однієї його форми до іншої, 

утворюючи нове з відомого; знання про знання, що спрямовуються на 

внутрішні дії свідомості (в німецькій філософії); принцип людського 

мислення; предмет розгляду знання, критичний аналіз його змісту, методів 

пізнання; процес самопізнання; самосвідомість, співвідносність елементів 

мислення й дійсності; засіб розуміння суб’єктом власного буття та мислення в 

навколишньому світі речей; є джерелом нового знання (в сучасних 

філософських тлумаченнях); 

2. Як філософська категорія рефлексія досліджується з позиції 

підходів:  

− гносеологічного, в якому виступає способом утворення понять 

(І. Кант), основним засобом пізнання, розуміння підстав власного мислення 

(В.О. Лекторський); онтологічного, як засіб розуміння суб’єктом власного 

буття, процесу виникнення своїх думок (М.К. Мамардашвілі); діалектичного, 

де є формою розгортання духу, основним механізмом його саморозвитку 

(Г. Гегель); епістемологічного, в якому розуміється як знання про знання, 

певний механізм вивчення свідомості (І. Г. Фіхте); феноменологічного, як 

єдиний можливий метод дослідження змісту свідомості (Е. Гуссерль); 



32 
 

 
 

філософсько-антропологічного, в якому виявляється засобом пізнання 

сутності людської природи (Г.С. Сковорода, П.Д. Юркевич).  

3. У сучасній філософії рефлексія одночасно виступає формою 

існування філософського знання, основним способом його отримання, а також 

засобом взаємодії з іншими галузями знань, що виявляє її міждисциплінарний 

характер. 

Узагальнений аналіз філософських уявлення щодо сутності феномена 

«рефлексія» подано в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Сутність поняття «рефлексія» в філософській науці 

№ 

з/

п 

Автор Визначення рефлексії  

1 Сократ, 

Платон, 

Аристотель, 

Плотін 

існування божественного розуму; джерело розвитку знань, понять; засіб 

самопізнання людини, який впливає на її моральну поведінку 

2 Декарт принцип роботи душі, що полягає в здатності індивіда зосереджуватись 

на думках про себе самого; обґрунтування джерела знань 

3 Дж. Локк особлива психічна реальність, що виконує функції отримання знань про 

внутрішню діяльність душі; усвідомлення цієї діяльності 

4 Г.В. Гегель, 

І. Кант,  

І. Г. Фіхте 

знання про знання, спрямовані на внутрішні дії свідомості; здатність 

людської думки розмірковувати про саму себе; спосіб утворення понять; 

форма розгортання духу, що дає можливість переходити від однієї його 

форми до іншої  

5 Е. Гуссерль метод феноменологічного дослідження свідомості, механізм вивчення 

свідомості та її властивість 

6 Г.С. Сковорода 

П.Д. Юркевич 

пізнання сутності людської природи 

7 М.К. Мамардашвілі засіб усвідомлення суб’єктом досвіду власного буття, розуміння процесу 

виникнення своїх думок 

8 В.О. Лекторський основний засіб пізнання; розуміння підстав власного мислення; розвиток 

змісту знань 

9 Л.Ф. Ільїчов, 

В.І. Шинкарук та ін. 

Принцип людського мислення, що спрямовує його на осмислення та 

усвідомлення власних форм та передумов; предмет розгляду знання, 

критичний аналіз його змісту, методів пізнання; процес самопізнання, що 

відкриває особливості внутрішнього світу людини 

 

Підкреслимо, що рефлексія як предмет пізнання довгий час була 

надбанням тільки філософії. Лише в 20-30 роках XX століття в психологічній 

науці виокремлюється галузь (рефлексивна психологія), яка починає 
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займатися дослідженням рефлексії та самосвідомості.  

Входженню філософського поняття в психологію сприяли наукові 

розробки Л.С. Виготського [55], в яких теоретично визначено й окреслено 

питання переходу безпосередньої дії до дії опосередкованої, рефлексивної. У 

працях Б.Г. Ананьєва [9], П.П. Блонського [39], С.Л. Рубінштейна [198] та ін. 

рефлексія розглядається в якості одного з пояснювальних принципів 

організації та розвитку психіки людини. Так, С.Л. Рубінштейн рефлексію 

пов’язує з особливим способом існування, відношенням людини до життя. 

Рефлексія наче призупиняє, перериває життєвий процес і подумки виводить 

людину за його межі... З цього моменту кожен учинок людини набуває 

характеру філософського судження про життя [198, с  351-352]. Автор вважав, 

що найважливішою функцією рефлексії є забезпечення усвідомленого 

ставлення суб’єкта до діяльності, яку він виконує. Саме С.Л. Рубінштейн 

визнав рефлексію важливим чинником самодетермінації та саморегуляції 

життєдіяльності людини. 

У психологічних словниках феномен «рефлексія» має схожі визначення 

та подається як: повні сумнівів, протиріч роздуми, аналіз власного психічного 

стану, механізм осмислення суб’єктом того, яке враження він справив на 

партнера по спілкуванню. [165, с. 540–541]; процес самопізнання суб’єктом 

власних психічних станів і дій, що стосується як зони актуальних досягнень, 

так і можливостей розвитку здібностей [187, с. 156]; процес «самопізнання 

суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів» [191, с. 340]; спрямованість 

свідомості людини на аналіз власних психічних станів, а також її роздуми над 

своїм життєвим досвідом, самоаналіз переживань, почуттів і вчинків  

[159, с. 178]. 

Тісний зв’язок проблематики рефлексії зі свідомістю також визначав 

А.В. Брушлинський, для якого рефлексія – вищий та один із найважливіших 

рівнів розвитку свідомості [43, с. 8-9]. 
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На думку американського психолога Д. Елкінза, завдяки специфічній 

здатності людини до рефлексивного самопізнання, вона здійснює аналіз 

власного життєвого досвіду та змісту свідомості [274, с. 13].  

До категорії «надвищих» психічних функцій відносить рефлексію 

А.П. Зінченко, яку вважає механізмом з’ясування підстав будь-яких дій 

незалежно від того, реальні вони чи розумові [91, с. 204]. 

У зарубіжній психології рефлексія досліджується з позицій 

метакогнітивізму (А. Браун, Д. Дернер та ін.) тлумачиться, зокрема, як 

«здатність думати про власне мислення з метою його вдосконалення» [273, 

с. 101]. 

Досліджуючи психологічну природу мисленнєвого процесу, 

С.Л. Рубінштейн [199] наголошує, що цей процес завжди є дією або актом дії, 

що спрямований на вирішення певної задачі. Задача містить в собі мету та 

відповідні умови, а мисленнєвий акт реального суб’єкта виходить з певних 

мотивів. Початком процесу мислення, як правило, є проблемна ситуація, що 

визначає залучення суб’єкта в мисленнєвий процес. Вирішення задачі 

призводить до природного завершення цього процесу. Отже, процес мислення 

в цілому видається свідомо регульованою операцією [199, с. 317] 

Виходячи з вищевказаного, В.Д. Шадриков [251] доводить, що мислення 

охоплює усвідомлення мисленнєвого процесу в «операціях вибору 

інтелектуальних операцій відповідно до умов задачі, а також в операціях 

перевірки та контролю». Інакше кажучи, рефлексія присутня в мисленнєвому 

процесі і для перевірки його самого. Таким чином, рефлексія нерозривно 

пов’язана з мисленням, якщо прибрати її, процес мислення зруйнується [251, 

с. 216]. 

У контексті дослідження вагомими є ґрунтовні дослідження Т.Є Гури 

[70] проблем розвитку професійного мислення майбутніх психологів. Автор 

на основі інтегративно-миследіяльнісного підходу розглядає професійне 

мислення психолога як багатоплощинну та багатокомпонентну єдність 
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процесуальних та змістових складових. Як складний поліпроцес професійне 

мислення психологів охоплює такі етапи: виникнення проблемної ситуації, 

формулювання завдань та пошук рішень, прийняття рішення, рефлексивне 

оцінювання та трансляція рішення або його практична реалізація. Кожен з 

етапів здійснюється завдяки певним механізмам, одним з яких є рефлексія. 

Отже, рефлексія, розглядається вченою етапом мисленнєвого процесу та 

важливим механізмом, що регулює цей процес. 

За змістовою структурою, на думку Т.Є. Гури, професійне мислення 

психолога складається з трьох рівнів: предметно-орієнтованого, діяльнісно-

орієнтованого та методологічного. Базовим механізмом, що здійснює перехід 

з предметно-орієнтованого на діяльнісно-орієнтований та методологічний 

рівні є відповідно предметна й методологічна рефлексії. [70, с. 188, 190]. 

Рефлексію як істотний механізм духовного саморозвитку особистості 

описує в своїх наукових доробках І.Д. Бех [36]. Саморозвиток стає можливим 

завдяки рефлексії, яка своїми мислительними засобами (самоаналіз, 

самосинтез, самоузагальнення) спонукає особистість до оволодіння 

духовними цінностями. Автор наголошує, що рефлексивні процеси мають 

повністю охопити духовну сферу особистості, щоб розпочався процес її 

спрямованого вдосконалення.  

Отже, варто зазначити, що попри різноманіття наукових тлумачень, 

вивчення проблем рефлексії в психологічній літературі відбувається в межах 

розуміння таких феноменів як свідомість, мислення, діяльність, спілкування, 

особистість  

Поліаспектність явища рефлексії, її міждисциплінарний характер, різні 

сфери застосування суттєво ускладнюють визначення будь-якої загальної 

концепції щодо розуміння означеного поняття.  

Найбільш повну класифікацію напрямів щодо вивчення рефлексії як 

психологічного поняття, на нашу думку, подано в працях А.В. Карпова, а саме:  
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1) діяльнісний, у якому рефлексія розглядається як компонент структури 

діяльності (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв та ін.);  

2) дослідження рефлексії в контексті проблематики психології мислення 

(В.В. Давидов, Ю.М. Кулюткін, І.М. Семенов, С.Ю. Степанов та ін.);  

3) комунікативний, де рефлексія визначається механізмом комунікації 

(Н.І. Гуткіна, С.Ю. Курганов та ін.);  

4) педагогічний, у межах якого рефлексія виступає інструментальним 

засобом організації діяльності учіння (О.С. Анісімов, О.В. Зак та ін.);  

5) особистісний, де рефлексивне знання розглядається як результат 

осмислення власної життєдіяльності (І.Д. Бех, Ф.Є. Василюк та ін.);  

6) кооперативний, в якому рефлексія визначається структурним 

компонентом сумісної діяльності (В.О. Недоспасова, В.В. Рубцов та ін.); 

7) генетичний напрям дослідження рефлексії (Ж. Піаже, 

С.Д. Максименко, В.І. Слободчиков та ін.);  

8) системомиследіяльнісний, згідно з яким рефлексія є основним 

механізмом і формою миследіяльності (Г.П. Щедровицький);  

9) метауправлінський, у межах якого висвітлюється аналіз рефлексивних 

закономірностей і механізмів управлінської діяльності й управління в цілому 

(А.В. Карпов, В.Є Лепський та ін.);  

10) дослідження рефлексивних процесів у метакогнітивній парадигмі 

(Дж. Флейвелл, М.О. Холодна та ін.); 

11) метаособистісний, у якому рефлексія є ґрунтовним механізмом 

самопізнання та саморозуміння (В.В. Знаков) [102, с. 41]  

Схарактеризуємо основні підходи, на які будемо спиратися в межах 

нашої теми. 

Провідна роль рефлексії в організації творчого мислення та 

саморозвитку особистості дозволяють розглядати її з позиції особистісно-

творчого підходу (І.М. Семенов і С.Ю. Степанов [209]). Варто зазначити, що 

дослідження творчості як мисленнєвого процесу доводять значущість 

особистісної зумовленості мислення. Її вивчення на основі системного підходу 
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дозволило І.М. Семенову та С.Ю. Степанову представити мисленнєвий 

процес як «збалансований рух думки по ієрархічно організованих рівнях: 

особистісному, рефлексивному, предметному та операціональному» [209, 

с. 35]. Реалізація цієї концептуальної моделі мислення виявила інтенсифікацію 

рефлексії перед інсайтом та її домінування серед інших рівневих компонентів 

мислення в процесі успішного розвʼязання проблемних завдань. На думку 

І.М. Семенова та С.Ю. Степанова, рефлексія є переосмисленням людиною в 

процесі мислення інтелектуальних (образів предметної ситуації завдання) та 

особистісних змістів (образів особистості, з якими себе ототожнює «Я» під час 

переживання конфлікту); виступає механізмом їх зміни, що породжує 

інтелектуальні та особистісні психічні новоутворення, причому останні є 

провідними в процесах перетворення особистості. Автори виокремлюють 

інтелектуальний та особистісний типи рефлексії, властиві творчому 

мисленню. Інтелектуальна рефлексія, в свою чергу, охоплює такі види як 

екстенсивний, інтенсивний, конструктивний, а особистісна – ситуативний, 

ретроспективний та перспективний. Таким чином, рефлексія як 

переосмислення стереотипів мислення, що веде до активного залучення 

субʼєкта у вирішення проблемно-конфліктної ситуації, мобілізує 

інтелектуальні й особистісні ресурси «Я» та детермінує саморозвиток та 

самозміни особистості. 

У психології та акмеології в межах рефлексивно-гуманістичного підходу 

разом з феноменом рефлексії розглядається поняття «рефлексивна 

компетентність» (А.О. Деркач [78], С.Ю Степанов і О.А. Поліщук [224] та ін.), 

як системотворча професійна якість особистості, що дозволяє найбільш 

ефективно здійснювати рефлексивні процеси та забезпечує розвиток та 

саморозвиток фахівця, сприяє творчому підходу до професійної діяльності та 

досягненню максимального результату [7878, с. 680].  

Подібної позиції з цього питання дотримується О.В. Савченко [203], яка 

наголошує на метакомпетентнісному статусі рефлексивної компетентності 

особистості, високий рівень організації якої впливає на підвищення рівня 
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навчальної компетентності особистості. Дослідниця характеризує означений 

феномен як інтегративне утворення особистості, яке має багаторівневий 

(когнітивний, метакогнітивний особистісний) та багатокомпонентний 

(інформаційний, інструментальний, оцінно-мотиваційний, поведінковий) 

принципи організації, що забезпечують реалізацію системних, інтегративних і 

предметно-практичних функцій [203, с. 11].  

Повертаючись до рефлексії, зазначимо, що для нас визначальними є 

положення системомиследіяльнісного підходу Г.П. Щедровицького [25959, 

260] та його однодумців (М.Г. Алексєєва [7], В.В. Рубцова [201], 

А.А. Тюкова [232] та ін.), які рефлексію вивчали у контексті проблем 

діяльності та її регуляції, а пізніше – в процесі дослідження понять 

«миследіяльність», «мислекомунікація», «мислення».  

Так, Г.П. Щедровицький розглядає рефлексію як процес та структуру 

діяльності, механізм та закономірність розвитку цієї діяльності. На думку 

вченого, необхідність у рефлексії виникає тоді, коли індивід має певні 

труднощі або не може виконати необхідну діяльність. Унаслідок цього він з 

позиції діяча переходить у зовнішню позицію – рефлексивну. Ця зміна 

діяльнісних позицій є «рефлексивним виходом», а знання, що будуть 

напрацьовані в ній, – «рефлексивними знаннями». Схема рефлексивного 

виходу, як зазначає Г.П. Щедровицький, є першою абстрактною модельною 

характеристикою рефлексії в цілому [259, с. 222]. 

Важливо зазначити, що діяльність індивіда в рефлексивній позиції 

«поглинає» попередні діяльності, які стають для неї матеріалом для аналізу, а 

майбутня виступає як проєктований об’єкт. 

Рефлексивне поглинання як статистичний еквівалент «рефлексивного 

виходу» дозволяє розглядати рефлексію як вид кооперації, що відбувається 

між діяльнісними позиціями окремого індивіда, а також між різними діячами 

[259, с. 223]. 

З позиції миследіяльнісного підходу рефлексію Г.П. Щедровицький 

розглядає як механізм мислення, особливу інтелектуальну форму, що визначає 
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саме мислення, є одним з джерел його формування [259, с. 329] та пов’язує 

різні форми вияву мислення. 

За Г.П. Щедровицьким, мислення існує в трьох формах: 

миследіяльність, мислекомунікація та чисте мислення. Миследіяльність – це 

така форма мислення, що виникає на рівні предметної дії; мислекомунікація – 

мислення, що існує в діалогічній формі на рівні комунікації в процесі 

оперування поняттями; чисте мислення – це ідеальне мислення, що існує в 

схемах, малюнках, відображує соціальний досвід та існує в текстах 

комунікації. Усі ці форми пов’язує між собою в єдине ціле (людське мислення) 

рефлексія [259, с. 550-553]. Отже, на думку Г.П. Щедровицького, вивчення 

взаємодії трьох форм мислення і буде вивченням рефлексії. 

Результати подальших теоретичних досліджень  з’ясували, що рефлексія 

виступає особливим способом усвідомлення індивідом власної діяльності, 

своєрідним переходом від практики як такої до осмислення її засобів, умов, 

процедур в «чистому мисленні». Рефлексія в цьому контексті визначалась 

одним з найважливіших моментів механізму засвоєння [259, с. 319, 262]. 

Услід за Г.П. Щедровицьким, розглядаючи рефлексію як діяльність, що 

має певну структуру та здійснюється етапами, спираємося на діяльнісний 

підхід. 

У науковій літературі проблеми діяльності, уявлення щодо її 

структурних компонентів висвітлено в працях О.М. Леонтьєва [126, 127], 

Б.Ф. Ломова [135], В.Д. Шадрикова [252], Г.П. Щедровицького [259, 259].  

У контексті нашого дослідження засадничою є концепція системогенезу 

діяльності В.Д. Шадрикова, оскільки являє структуру, що детермінує 

виконання функцій професійної діяльності. Поняття «системогенез» 

розуміємо як процес формування будь-якої системи [252]. Автор визначає такі 

функціональні блоки діяльності: мотиви, цілі, програма, інформаційна основа 

діяльності, прийняття рішення та підсистема професійно важливих якостей. 

Як зазначає В.Д. Шадриков, кожен блок знаходиться у тісних взаємодіях з 

усіма іншими. Проте вони представляють собою «окремі аспекти 
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функціонування психологічної системи діяльності, що описують в сукупності 

її якісну системну специфіку» [252, с. 34], причому розвиток кожного 

компонента підпорядковується розвитку системи в цілому.  

Важливим є з’ясування місця рефлексії в процесах системогенезу 

професійної діяльності. На думку В.Д. Шадрикова, рефлексія, по-перше, 

супроводжує формування конструктів самої діяльності; по-друге, визначає 

зміст діяльності в цілому, забезпечує її цілісність і послідовність у процесі 

переходу від одного компонента до іншого; по-третє, визначає здатність 

індивіда до оцінки різних аспектів власної діяльності; по-четверте, регулює 

узгодження дій і вчинків індивіда як цілісної системи, що дозволяє отримати 

запланований результат. У свою чергу, характеристика рефлексії діяльності 

залежить від ступеня вираженості компонентів конкретної діяльності індивіда. 

Отже, оцінка рефлексії дозволяє з’ясувати, пояснити і прогнозувати 

індивідуальний стиль діяльності людини, скласти рекомендації щодо 

ефективного здійснення діяльності, професійного зростання, позначити 

перспективи психологічної профілактики тощо [254, с. 21]. 

З огляду на це, визначення сутнісних та процесуальних характеристик 

рефлексії неможливо без з’ясування механізмів рефлексивної діяльності. 

Варто зазначити, що питання висвітлення рефлексивних механізмів є досить 

складним і недостатньо розробленим у психологічній науці.  

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговують дослідження 

А.А. Тюкова 232, який вивчав питання психологічного механізму рефлексії 

в кооперативній діяльності. Умовою виникнення рефлексії та рефлексивного 

виходу автор вважає «розрив» у суспільній структурі діяльності, який 

відбувається внаслідок проблем з комунікацією учасників діяльності. У 

такому випадку «рефлексивний вихід» здійснюється для розуміння змісту 

діяльності, яка виконується або планується.  

Таку спрямованість рефлексивного процесу автор визначає як 

«інтенціональний компонент» механізму рефлексії. Компонентами механізму 
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рефлексії, на думку А.А. Тюкова, є такі: 1) первинна категоризація, 

результатом якої є набір мисленнєвих засобів для рефлексивного освоєння 

діяльності; 2) конструювання системи рефлексивного відображення 

діяльності, що передбачає створення певної конструкції з конкретними 

матеріальними та ідеальними об’єктами; 3) схематизація рефлексивного 

матеріалу;  

4) об’єктивація рефлексивного опису діяльності та інтерпретація моделі 

діяльності, що рефлексується 232, с. 72-73. 

Наведені компоненти структури психологічного механізму рефлексії 

відбуваються в ієрархічній послідовності та забезпечують повноцінний цикл 

існування рефлексивного процесу саме в кооперативній діяльності.  

На відміну від А.А. Тюкова, С.Ю. Семенов та І.Н. Степанов розглядають 

рефлексію як механізм саморозвитку особистості в процесі розв’язання 

творчих завдань у проблемно-конфліктних ситуаціях. Дослідники 

виокремлюють такі механізми розгортання рефлексії:  

1) актуалізація смислових структур «Я» при входженні суб’єкта до проблемної 

ситуації та її розумінні; 2) апробування різних стереотипів досвіду та шаблонів 

дій, внаслідок чого відбувається вичерпування актуалізованих смислів; 

3) дискредитація стереотипів у контексті знайдених суб’єктом протиріч; 

4) переосмислення як інновація принципів конструктивного подолання 

суперечностей; 5) реорганізація змісту особистісного досвіду, адекватне 

подолання суперечностей проблемно-конфліктної ситуації 209, с. 38. 

Співвіднесення механізму рефлексії з процесом діяльності знаходимо у 

Б.І. Хасана 241. Коли діяльність не призводить до прогнозованих 

результатів, відбувається мимовільне включення рефлексивного рівня 

розмірковування. Першою операцією, на думку автора, є зупинка 

неефективних дій, зовнішньої активності суб’єкта. Другою операцією 

рефлексивного механізму є відмова від попередньої діяльності, тобто 

відчуження діяльності від її носія та виокремлення у внутрішньому плані 
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діяльності такого «Я», що зможе виконувати надситуативний аналіз. 

Розведення позицій «Я – діяч» та «Я – рефлексуючий» спричиняє наступну 

операцію – обертання, коли «Я – рефлексуючий» стає актуальним і починає 

діяти відносно минулої діяльності. Змістом наступної операції є побудова 

рамок (меж) того, що рефлексується. Тут вступає в дію спочатку 

ретроспективна рефлексія, завдяки якій відбувається реконструювання 

минулої діяльності, а потім проспективна, функцією якої є вироблення 

змістовних елементів та засобів роботи для майбутньої діяльності. 

Наскрізною, за висловленням Б.І. Хасана, є операція співвіднесення бажаного 

результату з ситуаціями діяльності. Саме ця специфічна операція з моменту 

відчуження діяльності дозволяє визначити весь процес як рефлексивний  

241, с. 62-63. 

У деяких дослідженнях [218, 255 механізм рефлексії характеризується 

як фундаментальний психологічний механізм становлення життя людини, 

ефективний спосіб пізнання себе 218, с. 65-66; механізм усвідомлення та 

зміни діяльності, що оформлює свідомість і самосвідомість людини, формує 

систему його зовнішніх і внутрішніх меж 255, с 118-119.  

У роботі спираємося на фундаментальні дослідження А.В. Карпова 

рефлексивних механізмів діяльності [102]. Рефлексивні процеси автор 

розглядає в ієрархічній системі: когнітивні, емоційні, вольові, мотиваційні, як 

процеси першого порядку, синтетичні та регулятивні (цілеутворення, 

прийняття рішення, програмування, самоконтроль та ін.) – другого порядку, 

та рефлексивні, які є процесами третього порядку та виступають продуктами 

закономірного синтезу і динамічною розгорткою попередніх категорій 

психічних процесів [102, с. 399].  

Відтак, рефлексія, з погляду А.В. Карпова, є процесом критичного 

осмислення дійсності, здатністю суб’єкта аналізувати та співвідносити власні 

дії з конкретною ситуацією. Услід за А.В. Карповим, рефлексію розгядаємо в 
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трьох модусах: рефлексія як психічний процес, рефлексивність як психічна 

властивість і рефлексування як психічний стан.  

Як психічний процес рефлексія здійснюється етапами. Дослідження 

етапів розгортання рефлексивного акту висвітлено в наукових доробках 

М.Г. Алексєєва [7], О.С. Анісімова [12], В.В. Краєвського [114], В.О. Метаєвої 

[148], Т.В. Разіної [193], А.В. Хуторського [245] та ін. 

Так, М.Г. Алексєєв насамперед наголошує, що первинною умовою 

виникнення рефлексії є повне довільне зупинення дії субʼєкта. Така зупинка 

відбувається внаслідок неможливості або безрезультатності виконання дії, 

проте вона  ще не спричиняє виникнення рефлексії. Першим етапом 

рефлексивного акту є фіксація дії. Діяльність, яку виконували та зупинили 

потрібно якимось чином обмежити, відокремити від інших дій. Другим етапом 

є об’єктивація дії, коли вона стає специфічним знаковим об’єктом розгляду. 

Третім дослідник називає етап – відчуження дії. Він наголошує на 

необхідності останнього етапу, оскільки упередженість по відношенню до 

власних дій не дає можливості адекватно розглянути їх [7, с. 355–359].  

У наукових доробках О.С. Анісімова рефлексивний процес 

характеризується з таких методологічних позиції: по-перше, рефлексія 

базується на поділі функцій дії та аналізу дії; по-друге, вона не тільки 

відображає зміст дії, а й трансформує, досліджує та структурує її; по-третє, 

механізмом рефлексивної функції виступає мислення разом з самосвідомістю, 

свідомістю та волею; по-четверте, фіксація результатів зовнішнього і 

внутрішнього пізнання в процесі рефлексії, а також вироблені критерії оцінки 

формують новий спосіб (норму) поведінки, діяльності суб’єкта. 

Етапами діяльнісної рефлексії, за визначенням О.С. Анісімова, є: 

1). аналіз діяльності, 2). критика попередньої діяльності на основі аналізу; 

3). пошук нового зразка, нової норми діяльності. Як зазначає науковець, нова 

норма може бути знайдена при зверненні до відомих культурних зразків або в 

процесі творчого пошуку. У результаті останнього відбудеться розвиток як 

самого суб'єкта, так і культури (діяльності) в цілому. Знайдена нова норма є 
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сигналом виходу з процесу рефлексії та можливістю продовжити перервану 

діяльність [12, с. 67]. 

Етапи рефлексії в процесі освітньої діяльності визначено в дослідженнях 

В.В. Краєвського, А.В. Хуторського та ін. Автори вважають, що освітня 

діяльність, є чергуванням предметної та рефлексивної діяльностей. Остання 

відбувається за такими етапами:  

1) припинення або завершення предметної (дорефлексивної) діяльності 

при виникненні труднощів;  

2) відновлення послідовності виконаних дій;  

3) дослідження послідовності дій щодо їх ефективності, продуктивності 

та відповідності окресленим завданням;  

4) формулювання результатів рефлексії (способи, гіпотези щодо 

майбутньої діяльності);  

5) практична перевірка визначених гіпотез.  

Після отримання освітнього результату або в разі виникнення 

протиріччя знову відбувається рефлексія, що означає нові перспективи 

вирішення проблеми [114, с. 289].  

Рефлексія як особлива психічна властивість – рефлексивність, на думку 

А.В. Карпова, характеризується такими ознаками як інтегральність, 

системність та має індивідуальну міру вираженості [102, с. 125].  

Розуміння рефлексивності чинником самоорганізації, саморегуляції та 

саморозитку особистості доведено в ґрунтовних дослідженнях О.В. Савченко 

[203]. 

Цікавими для нас є погляди В.Д. Шадрикова щодо розуміння поняття 

«рефлексивність». Рефлексія в мисленні виступає як мисленнєва функція 

суб'єкта. Саме суб’єкт, організуючи свою мисленнєву діяльність, усвідомлює 

(рефлексує) хід вирішення задачі згідно з бажаним результатом. А оскільки 

задача вирішується у процесі мислення, то суб’єкт усвідомлює хід думки, що 

пов’язана з її розв’язанням. З позиції В.Д. Шадрикова, умінню рефлексувати, 
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організовувати та контролювати хід своїх думок можна навчитися, відтак 

результатом навчання стануть знання, уміння та навички рефлексивної 

діяльності. У міру того, як уміння відстежувати та аналізувати правильність 

своїх розумових та практичних дій стають узагальненим умінням особистості, 

можемо стверджувати про перехід їх у особливу властивість – рефлексивність. 

Завдяки рефлексивності особистість буде спрямовувати, організовувати та 

керувати процесом мислення, що, безумовно, сприятиме успішному 

виконанню будь-якої діяльності [251, с. 217-218]. Таким чином, розвиток 

рефлексії та рефлексивних умінь особистості безпосередньо буде впливати на 

рівень такої її властивості як рефлексивність. 

Рефлексування як психічний стан характеризується «зверненістю 

суб’єкта на самого себе» та, на думку А.В. Карпова, має специфічну природу. 

Така специфічність виявляється у відсутності власного змісту, тобто стан 

рефлексії є завжди рефлексуванням змісту якогось іншого стану (зовнішнього 

чи внутрішнього відносно суб’єкта). І саме завдяки такої «беззмістовності» 

вона може виконувати свої функції функції – бути засобом експлікації будь-

якого іншого стану, будь-якого іншого змісту суб’єктивного світу, будь-якого 

фрагмента психіки та психічного в цілому» [102, с. 134].  

Рефлексія як стан, за визначенням А.В. Карпова, – це форма, яка може 

заповнюватися різним змістом, вона завжди вторинна, похідна, а, отже, 

охоплює всі ознаки метастану – стану, змістом якого є усвідомлення, 

організація та регулювання інших власних станів суб’єкта [102, с. 135]. 

Отже, поділяємо думки А.В. Карпова, що феномен рефлексії є 

метасистемним, найвищим за ступенем інтегративності та цілісності 

психічним процесом, а також механізмом та процесуальним засобом виходу 

психіки за власні межі [102, с. 102-103]. 

Варто зазначити, що складним і водночас неоднозначним є питання 

типологізації проблеми рефлексії в сучасній психологічній науці. Ґрунтовний 

аналіз та узагальнення наукових джерел дозволили виокремити різні види 

рефлексії.  



46 
 

 
 

Відтак, залежно від змістового наповнення рефлексивної позиції 

рефлексивними знаннями, методами і засобами виокремлюють смислову 

(допредметну) та предметну рефлексію (Г.П. Щедровицький); за часовими 

параметрами – ситуативну, ретроспективну та перспективну (А.В. Карпов); 

залежно від функції – інтелектуальну, особистісну, комунікативну та 

кооперативну (С.Ю. Семенов, І.М. Степанов); за змістом рефлексивних 

процесів – доособистісну, особистісну та міжособистісну (Ю.І. Лобанова 

[132]), за впливом на психічне здоров’я людини – патогенну й саногенну 

(І.С. Россохін [197]) тощо. 

Наразі найбільш інтенсивні напрями дослідження рефлексії в сучасній 

психології здійснюються при вивченні теоретичного мислення; в процесі 

вивчення самосвідомості особистості (у питаннях виховання та 

самовиховання); в дослідженні процесів комунікації і кооперації у зв’язку з 

необхідністю розуміння та координації дій учасників в цих процесах.  

[102, с. 99]. 

Таким чином, аналіз сутності рефлексії в психологічній науці дає змогу 

стверджувати: 

- по-перше, рефлексія розглядається складним психологічним явищем 

через положення діяльнісного, особистісного, комунікативного, 

педагогічного, кооперативного, системомиследіяльнісного, 

метауправлінського, метаособистісного підходів, у контексті генетичного 

напряму дослідження рефлексії та проблематики психології мислення; 

- по-друге, рефлексія визначається як: процес самопізнання 

суб’єктом власних психічних станів і дій; вищий рівень розвитку свідомості; 

переосмислення субʼєктом особистісних стереотипів мислення, етап та 

механізм мисленнєвого процесу; істотний механізм саморозвитку особистості; 

механізм осмислення суб’єктом того, яке враження він справляє на партнера у 

спілкуванні, важливий чинник самодетермінації та саморегуляції особистості; 

- по-третє, рефлексія є метасистемним психічним процесом, 

механізмом та засобом виходу психіки за власні межі; 
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- по-четверте, як наукове явище рефлексія існує в трьох модусах: 

рефлексія як психічний процес, рефлексивність як психічна властивість і 

рефлексування як психічний стан; 

а) рефлексія як процес здійснюється завдяки рефлексивним механізмам 

(рефлексивний вихід, інтенціональність, первинна категоризація, 

конструювання системи рефлексивних засобів; схематизація рефлексивного 

матеріалу; об’єктивація рефлексивного опису діяльності) та відбувається 

певними етапами (аналіз діяльності; критика попередньої діяльності на основі 

аналізу; пошук нового зразка, нової норми діяльності);  

б) як психічна властивість характеризується інтегральністю, 

системністю та має індивідуальну міру вираженості; 

в) як психічний стан є формою, що може заповнюватися різним змістом; 

завжди вторинна, похідна, а, отже, охоплює всі ознаки метастану – стану, 

змістом якого є усвідомлення, організація та регулювання інших власних 

станів суб’єкта. 

Узагальнення наукових уявлень щодо сутнісних характеристик 

феномена рефлексії в психологічній науці подано в таблиці 1.2. 

Входження рефлексії в понятійний апарат педагогічної науки 

відбувалося в 70-80 роках XX століття.  

Підґрунтям для цього стали наукові праці видатних психологів 

(Л.С. Виготський [55], Д. Дьюї [79], Ж. Пиаже [178]), в яких значення 

рефлексивних процесів розглянуто в контексті проблем розвитку мислення 

особистості.  

Слід зазначити, що з огляду на теоретичний аналіз, пізніше феномен 

рефлексії в педагогічній науці досліджувався як в контексті навчальної 

діяльності учнів [73, 74, 80, 201, 247], так і з позиції професійного розвитку 

вчителів [33, 37, 95, 146, 147, 156, 172, 193]. 
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Таблиця 1.2 

Сутність поняття «рефлексія» в психологіі 

№ 

з/п 
Автор Визначення  Види  Механізми  

1.  

Б.Г. Ананьєв, 

П.П. Блонський, 

Л.С. Виготський 

один із пояснювальних 

принципів організації та 

розвитку психіки людини; 

- - 

2.  С.Л. Рубінштейн  

важливий чинник 
самодетермінації та 

саморегуляції життєдіяльності 

людини 

- - 

3.  

Р.С. Нємов,  

Ю.О. Приходько, 
В.І. Юрченко 

процес самопізнання суб’єктом 

власних психічних станів і дій; 
стосується зони актуальних 

досягнень та можливостей 

розвитку здібностей; її роздуми 

над своїм життєвим досвідом 

- - 

4.  А.В. Брушлинський 

рефлексія – вищий й один із 
найважливіших рівнів розвитку 

свідомості 

  

5.  

Д. Елкінз 

А. Браун,  

Д. Дернер 

специфічна здатність людини 

до рефлексивного 

самопізнання, завдяки якій вона 
здійснює аналіз власного 

життєвого досвіду та змісту 

свідомості; 

здатність думати про власне 
мислення з метою його 

вдосконалення 

  

6.  А.П. Зінченко 

механізм з’ясування підстав 

будь-яких дій незалежно від 

того, реальні вони чи розумові 

  

7.  
В.В. Давидов, 

А.З. Зак 

процес співвідношення 

людиною способу своєї дії з 

особливостями умов, у яких ця 
дія виконується 

змістовна, 

формальна 
 

8.  В.Д. Шадриков 
важливий механізм регуляції 

мислення 
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Продовження Таблиці 1.2 

9.  
Т.Є Гура 

 

етап мисленнєвого процесу, 
базовий механізм, що 

здійснює перехід з 

предметно-орієнтованого на 

діяльнісно-орієнтований та 
методологічний рівні  

предметна, 
діяльнісна, 

метадіяльнісна 

 

10. 9 І.Д. Бех 
механізм духовного 

саморозвитку особистості  
особистісна  

11.  
І.М. Семенов і 

С.Ю. Степанов 

переосмислення й 

перебудова суб'єктом змістів 

власної свідомості, 
діяльності, спілкування, 

тобто своєї поведінки, як 

цілісного ставлення до 
навколишнього світу 

інтелектуальна 

особистісна 

комунікативна 
кооперативна 

 

12.  Г.П. Щедровицький 

механізм мислення, особлива 
інтелектуальна форма, що 

визначає саме мислення, 

одне з джерел його 
формування; 

одним з найважливіших 

моментів механізму 

засвоєння 

індивідуальна, 
колективна; 

смислова 

(допредметна), 

предметна 

рефлексив
ний вихід 

13.  М.Г. Алексєєв 

спосіб встановлення 
відносин між своїми та 

чужими діями з метою 

правильно й адекватно 

реалізувати власні дії 

  

14.  А.В. Карпов 

метасистемний, найвищим за 
ступенем інтегративності та 

цілісності психічний процес, 

механізм та процесуальний 

засіб виходу психіки за 
власні межі 

ситуативна, 

ретроспективна 
перспективна 

 

 

Поділяємо думку А.В. Хуторського, що традиційна система освіти не 

потребує усвідомлення навчальної діяльності ні від учителя, ні від учнів. 

Замість рефлексивних видів діяльності використовується набір готових 

засобів для організації процесу засвоєння та проводиться закріплення й 

узагальнення вивченого [245, с. 310]. Застосування рефлексії в навчальному 
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процесі допомагає учням зрозуміти способи свого учіння, механізми пізнання 

та миследіяльності, дозволяє зафіксувати отримані результати, визначити 

шляхи корекції та подальшу мету навчальної діяльності, що впливає на 

покращення особистих освітніх результатів [114, с. 289].  

Важливо наголосити, що необхідність формування рефлексії в учнів 

початкової школи доводять теоретико-експериментальні дослідження 

В.В. Давидова [73, 74], Д.Б. Ельконіна [80], А.З. Зака [85], В.В. Рубцова [201], 

В.І. Слободчикова [218], Г.А. Цукерман [247] та ін. Автори характеризують 

рефлексію в навчальній діяльності молодших школярів як: спрямованість на 

власні пізнавальні процеси, що проявляється в умінні «виокремлювати, 

аналізувати та співвідносити з предметною ситуацією свої власні способи 

діяльності [240, с.65]; «генеральну лінію» психічного розвитку молодших 

школярів в умовах навчальної діяльності, що сприяє розвитку рефлексивності 

(здатності дитини не тільки вирішувати завдання певного класу, а й 

усвідомлювати способи своїх дій, їх підстави, межі застосування, критично 

ставитися до процесу та отриманим результатів) [246, с. 9]. Сучасні наукові 

розвідки (О.В. Браницька [43], О.Л. Венгер [246], В.Б. Легін [123], 

І.Г. Ліпатнікова [130], О.Я. Савченко [205], А.В. Хуторський [245], 

Ярова О.Б [265] та ін.) підтверджують доступність та ефективність 

формування в молодших школярів рефлексивного ставлення до навчання. 

Досліджуючи ключову компетентність молодшого школяра –«вміння 

вчитися», О.Я. Савченко виокремлює в її структурі рефлексивно-корекційний 

компонент, який має на меті формування в учнів уміння аналізувати та 

корегувати власну навчальну діяльність. Ці уміння молодшого школяра 

ґрунтуються на рефлексії, формування якої є важливим завданням учителя 

початкової школи. Рефлексія виявляється в різних навчальних ситуаціях. Це 

відбувається, коли: 1) учень аналізує та актуалізує власні знання та вміння; 2) 

осмислює, яких знань йому бракує для вирішення проблеми; 3) вдається до 

рефлексивних суджень у процесі виконання завдань; 4) виконує перевірку та 

оцінювання власних дій; 4) вдається до самокритичних суджень. Як бачимо, 
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рефлексія охоплює увесь процес учіння молодших школярів та є значущим 

компонентом ключової компетентності – уміння вчитися [205, с. 149]. 

Безумовно, сформувати рефлексію в учнів зможе тільки вчитель, який володіє 

системою знань про рефлексію та має досвід застосування цих знань у власній 

професійній діяльності. 

Феномен професійної педагогічної рефлексії ґрунтовно досліджено в 

наукових доробках А.О. Бізяєвої [37], В.П. Бездухова [33], І.А. Зязюна [94], 

Ю.В. Кулюткіна [118], І.В. Муштавінської [156], М.М Марусинець [146], 

В.А. Метаєвої [149], Т.В. Разіної [193] та ін.  

Насамперед зазначимо, що феномен «професійна педагогічна 

рефлексія» є видовим до поняття «професійна рефлексія». Остання в 

педагогічній літературі розглядається як: системоутворювальний елемент 

професійної діяльності, який впливає на підвищення рівня професіоналізму 

будь-яких фахівців 137; співвіднесення можливостей свого «Я» з вимогами 

професії, що сприяє стимулюванню та розвитку професійних якостей 

фахівця [53]; засіб, що допомагає особистості сформулювати очікувані 

результати, спроєктувати подальшу діяльність, визначити індивідуальний 

професійний шлях [195, с. 66].  

Особливого значення рефлексія, на нашу думку, набуває саме в професії 

вчителя, оскільки, як зазначав В.О.  Сухомлинський, у діяльності педагога 

немає єдиної педагогічної закономірності, немає однієї істини, яку можна 

однаково застосувати до всіх дітей [227, с. 421]. Мистецтво вчителя полягає в 

тому, щоб не тільки бачити і відчувати індивідуальний світ кожної дитини, а 

й систематично аналізувати власну професійну діяльність, оцінювати вчинки, 

емоційний стан [228]. Особистість учителя повинна постійно перебувати в 

процесі самопізнання. Тільки розуміючи себе, свої вчинки людина здатна 

осмислено ставитися до життя і професії. 

Зауважимо, що поняття «рефлексія» не фігурує в наукових працях 

В.О. Сухомлинського, але, аналізуючи особистість учителя, автор оперує 
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такими поняттями, як самоспостереження, самооцінка, саморозвиток, 

самовдосконалення. Ці процеси пов’язані з таким важливим механізмом 

розвитку особистості як педагогічна рефлексія. 

У психолого-педагогічній літературі для визначення сутнісних 

характеристик педагогічної рефлексії використовуються різноманітні 

терміни: «професійна педагогічна рефлексія», «педагогічна рефлексія», 

«професійна рефлексія педагога», «рефлексія вчителя». На наш погляд, всі 

вони є синонімічними, проте базовим, інтегральним для нас є поняття 

«педагогічна рефлексія», яке будемо використовувати надалі. 

Зупинимося більш детально на основних наукових підходах щодо 

визначення сутності означеного поняття. 

З позиції діяльнісного підходу педагогічна рефлексія тлумачиться 

А.О. Бізяєвою [37] як процес уявного (попереднього або ретроспективного) 

аналізу професійної проблеми педагогом, внаслідок чого відбувається 

особистісне забарвлення усвідомлення сутності проблеми та виникають нові 

шляхи її розв’язання [37, с. 62]. Автор визначає дворівневу концептуальну 

модель педагогічної рефлексії: перший рівень – операціональний, 

компонентами якого є конструктивні, мотиваційні та прогностичні аспекти 

практичної діяльності педагога; інший  – особистісний, що характеризується 

професійно-особистісною суб’єктною спрямованістю на учнів та особистим 

включенням в рефлексивну навчальну ситуацію. Як зазначає А.О. Бізяєва, 

саме особистісна позиція вчителя регулює та скеровує його операціональну 

стратегію дій для вирішення педагогічних проблем і визначає рівень прояву 

професійної саморефлексії вчителя [37, с. 126]. 

Схожі погляди щодо поняття «рефлексія педагога» висловлюють 

Ю.О. Приходько, І.О. Стеценко, В.І. Юрченко, які також істотною ознакою 

рефлексії називають процес аналізу вчителем особистісних думок і 

хвилювань, пов’язаних з професійно-педагогічною діяльністю. Означений 

феномен розглядається як процес самопізнання професіоналом власного 

внутрішнього світу, міркування про себе як про особистість [187, с. 156]; 
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аналіз і корекцію педагогічних технологій та власної наукової діяльності, 

усвідомлення того, як його сприймають й оцінюють усі учасники навчально-

виховного процесу [225, с. 21. 

У наукових працях Ю.М. Кулюткіна педагогічна рефлексія – це процес 

критичного осмислення вчителем підстав, методів, ідей власної 

діяльності [120, с. 60]. Рефлексія педагога пов’язана зі змістом педагогічної 

діяльності та може бути спрямована на діяльність учителя, діяльність колег і 

діяльність учнів.  

На тлі розуміння феномена педагогічної рефлексії автор виокремлює 

такі поняття як «рефлексивне управління» та «рефлексивні процеси». 

Підкреслимо, що загальною стратегією, «надзавданням» учителя в освітній 

взаємодії з учнем є залучення його до активної та самостійної роботи, що 

ініціює перехід учня в позицію суб’єкта навчання та дає можливість 

відкривати для себе нову інформацію, опановувати нові способи вирішення 

завдань, набувати переконань та практичного досвіду. Суб’єктна позиція 

школяра, здатного управляти власною навчальною діяльністю, змінює і 

діяльність учителя. Остання набуває характеру метадіяльності, що спрямована 

на керівництво діяльністю учнів. Таке своєрідне «управління процесами 

управління» діяльністю тих, хто навчається, називають рефлексивним 

управлінням. Зауважимо, що вчитель у цій ситуації повинен мати не тільки 

власні уявлення про об’єкт, що вивчається, а й знати, які уявлення про цей 

об’єкт має учень, розуміти його точку зору, імітувати роздуми та передбачати 

можливі труднощі дитини. Таке відображення вчителем «внутрішньої картини 

світу» учня називають рефлексивними процесами. Як зазначає 

Ю.М. Кулюткін, педагог повинен не тільки рефлексивно відображати, а й 

цілеспрямовано поглиблювати, перетворювати й розвивати «внутрішню 

картину світу» дитини. Такі перетворення можуть здійснюватися лише за умов 

активної діяльності самих учнів та в процесі управління, що ґрунтується на 

основі педагогічної рефлексії [154, с. 15-17, ]. 
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Учені Г.С. Костюк, С.Д. Максименко та ін. також доводять необхідність 

застосування педагогом рефлексії під час проєктування навчального процесу, 

безпосередньої практичної взаємодії з учнями, самоаналізу та самооцінки 

власної діяльності [139, с. 19-22]. 

Загальнонауковий підхід у дослідженні проблем педагогічної рефлексії 

знаходимо в доробках В.П. Бездухова [33], який висвітлює її як багаторівневу. 

Автор вирізняє загальнонаукову та педагогічну рефлексію. Загальнонаукова 

рефлексія ґрунтується на наукових знаннях різного типу (філософському, 

етичному, соціально-психологічному, педагогічному тощо) та є процесом 

осмислення педагогом наукових уявлень про життєві цінності людини, його 

філософські й культурні орієнтири. Педагогічна рефлексія В.П. Бездуховим 

поділяється на теоретичну та практичну рефлексії. Теоретична педагогічна 

рефлексія – це процес осмислення вчителем аксіологічних орієнтирів у 

професійній діяльності, пов’язаних з вихованням і розвитком у дітей ціннісних 

орієнтацій життєдіяльності. Практична педагогічна рефлексія забезпечує 

процес осмислення вчителем власних дій під час вирішення проблемних 

ситуацій, у межах яких вона виникає. Залежно від того, результати якої 

діяльності (пізнавальної чи практичної) осмислюються вчителем у конкретній 

педагогічній ситуації, відбувається або абстрагування, або конкретизація 

знання. На думку В.П. Бездухова, єдність абстрагування й конкретизації 

загальнонаукового, теоретичного й емпіричного знання в професійно-

педагогічній діяльності є умовою розвитку багаторівневої рефлексії вчителя 

[33, с. 79].  

У межах проблем дидактики професійну педагогічну рефлексію 

І.А. Зязюн розглядає, по-перше, як пошук, оцінку та обговорення вчителя з 

самим собою власного досвіду; по-друге, як безумовний чинник педагогічної 

творчості [94, с. 8-9. 

На думку І.В. Муштавінської, педагогічна рефлексія – це механізм 

здатності вчителя оцінювати освітні технології, що існують та створювати 
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нові. Завдяки рефлексії вчитель отримує змогу класифікувати «умовно 

стандартні» технології від «умовно рефлексивних» тобто таких, що сприяють 

максимальному розвитку самостійного мислення й творчості суб’єктів 

навчання [156, с. 170]. Таким чином, педагогічна рефлексія тлумачиться як 

універсальний механізм усвідомлення, аналізу й апробації інноваційних 

освітніх технологій, що впливає на вибір і використання найефективніших з 

них та сприяє досягненню високих особистих результатів в освітньому 

процесі. 

У дослідженні І.Г. Безсонової зміст професійної рефлексії розглядається 

як єдність трьох сфер: пізнання, дії та переживання. Предметом професійної 

рефлексії педагога в сфері пізнання стають його професійні знання, що в 

процесі рефлексування перетворюються в особисті, на яких ґрунтується «Я-

концепція». У процесі дій фокус педагогічної рефлексії спрямований на власні 

дії вчителя щодо реалізації завдань навчально-виховного процесу. Основою 

рефлексії в сфері переживання є розвинена толерантність та емпатія педагога, 

адекватна самооцінка, здатність аналізувати й оцінювати почуття учнів, колег, 

батьків. З огляду на це, сутністю педагогічної рефлексії є процес пізнання 

вчителем свого внутрішнього світу, власних професійних якостей, аналіз 

знань, поведінки та переживань у педагогічній діяльності, роздуми та 

переживання про себе як особистість, а також усвідомлення того, яким чином 

його сприймають інші суб’єкти навчально-виховного процесу [34, с. 10]. 

Близьким до нашого розуміння сутності поняття педагогічної рефлексії 

є наукові погляди М.М. Марусинець [146], яка досліджує рефлексію 

професійної діяльності майбутнього вчителя початкових класів. З позиції 

суб’єктно-діяльнісного підходу автор педагогічну рефлексію розуміє 

інтегральним особистісним утворенням, що характеризується сукупністю 

здібностей, способів і стратегій, які є засобом у вирішенні професійно-

педагогічних завдань через їх усвідомлення, осмислення та переосмислення, 

здатністю використання інноваційних підходів щодо їх розв’язання, які 
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склалися в результаті внутрішньої активності суб’єкта та є адекватними 

природі педагогічної діяльності [146, с. 116]. 

Спираючись на результати аналізу психолого-педагогічних досліджень 

професійної рефлексії педагога, М.М. Марусинець обґрунтовує доцільність 

виокремлення п’яти складників у структурі рефлексії: аксіологічного, 

когнітивного, емоційно-оцінного, операційно-технологічного та 

особистісного. 

Виокремлення аксіологічного складника пов’язано з тим, що ядром 

особистості є ціннісно-мотиваційна сфера, яка визначає прагнення та 

спонукання людини, спрямованість її діяльності. Когнітивний складник 

професійної рефлексії передбачає самопізнання вчителем себе як 

професіонала, усвідомлення власного стилю діяльності, педагогічних 

здібностей, взаємодії з учнями тощо. Це вимагає від фахівця обізнаності про 

зміст педагогічної рефлексії та засоби її реалізації. Особливості 

самооцінювання вчителем себе як фахівця, уміння адекватно оцінити 

педагогічну ситуацію в освітньому процесі виражає емоційно-ціннісний 

складник професійної рефлексії. Важливим компонентом, з погляду 

М.М. Марусинець, є операційно-технологічний складник педагогічної 

рефлексії, який орієнтований на самоорганізацію, саморегуляцію й 

самоконтроль учителя. Значущою складовою професійної рефлексії вчителя є 

особистісний компонент, який виражається через рефлексивність, як 

властивість педагога, що зумовлює активізацію всіх людських ресурсів до 

саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення [145] та сприяє успішному 

виконанню будь-якої діяльності, спрямовуючи мисленнєві процеси, 

організовуючи та керуючи ними [253, с. 170]  

Педагогічну рефлексію учителів гуманітарних спеціальностей у системі 

післядипломної освіти Н.Г. Сенчина [212] визначає інтегральним 

особистісним утворенням, механізмом самовдосконалення та 

самоактуалізації, здатністю вчителя займати аналітичну позицію до своєї 

професійної діяльності та до себе як її субʼєкта. Таким чином, сутністю 
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педагогічної рефлексії, на думку автора, є процес пізнання вчителем себе як 

професіонала, свого внутрішнього світу, значущих професійних якостей і 

знань, самооцінка та корегування власної професійної діяльності, 

встановлення та підтримання міжособистісних стосунків з учнями, з колегами 

тощо.  

Через розвиток та саморозвиток усіх учасників освітнього процесу, 

розглядається сутність педагогічної рефлексії в наукових доробках 

С.С. Кашлєва [103]. Поняття «розвиток» у педагогічному процесі автор 

розуміє як послідовні зміни, що відбуваються в стані, мотивах діяльності, 

емоціях, почуттях, знаннях, уміннях усіх учасників педагогічної взаємодії. 

Оцінка результативності, продуктивності розвитку, саморозвитку 

здійснюється, насамперед, суб’єктом діяльності через самоспостереження, 

самопізнання, самоаналіз, тобто через рефлексію. З огляду на це, педагогічна 

рефлексія є процесом і результатом фіксування суб’єктами (учасниками 

педагогічного процесу) стану і причин свого розвитку та саморозвитку. 

Таким чином, у дослідженнях С.С. Кашлєва педагогічна рефлексія 

подається єдністю рефлексії вчителя та рефлексії учня. Компонентами 

структури педагогічної рефлексії автор вважає: рефлексію вчителем 

діяльності учнів (учня), рефлексію власної педагогічної діяльності та 

рефлексію педагогічної взаємодії; рефлексію учнем (вихованцем) своєї 

діяльності; рефлексію діяльності вчителя та рефлексію педагогічної взаємодії. 

Оскільки педагогічний процес здійснюється вчителем для створення умов 

розвитку рефлексії учня, ключовим компонентом у цій структурі є рефлексія 

вихованцем своєї діяльності. Саме цей складник робить доцільним рефлексію 

діяльності педагога та рефлексію взаємодії [103, с. 23].  

З позиції компетентнісного підходу педагогічна рефлексія у 

дослідженнях І.О. Зимної [90], Н.В. Кузьміної [116], А.К. Маркової [143], 

В.О Метаєвої [148], Л.М. Мітіної [153] та ін. висвітлюється як професійно-

значуща властивість особистості та розглядається в структурі професійної 

компетентності вчителя.  
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У цілому професійна компетентність педагога в психолого-педагогічній 

літературі розуміється як: єдність теоретичної та практичної готовності 

вчителя до здійснення педагогічної діяльності, що характеризує його 

професіоналізм [176, с. 40]; володіння вчителем необхідною сумою знань, 

умінь, навичок, що визначають сформованість його педагогічної діяльності, 

спілкування та особистості вчителя як носія певних цінностей [108, с. 40]; 

здатність до рішенням певного класу професійних завдань [6, с. 193]; 

інтегративна властивість особистості педагога, що характеризує його 

обізнаність у психолого-педагогічній та предметній галузях, професійні 

вміння, навички та власний особистісний досвід [148, с. 40]; складна 

особистісно-професійна системна якість, що на особистісному рівні 

забезпечує самоорганізацію викладача вищого навчального закладу 

відповідно до вимог професійної діяльності [69, с. 304]. 

Узагальнення наукових поглядів щодо визначення сутності поняття 

«професійна компетентність педагога» дає змогу стверджувати, що основними 

складниками означеного поняття є знання, уміння, навички, ціннісні 

ставлення, досвід та значущі особистісно-професійні якості фахівця, що 

забезпечують його самоорганізацію відповідно до вимог професійної 

діяльності.  

Так, Л.М. Мітіна, педагогічну рефлексію виокремлює в структурно-

ієрархічній моделі особистості педагога серед таких професійно-значущих 

якостей, як педагогічне цілепокладання, педагогічне мислення, педагогічний 

такт та педагогічна спрямованість. Як зазначає Л.М. Мітіна, сформованість 

усіх цих компонентів є показником зрілості педагогічної діяльності  

[153, с. 19-22]. На наш погляд, саме педагогічна рефлексія виступає тим 

системоутворювальним чинником, що забезпечує формування та цілісність 

цих професійних якостей особистості вчителя.  

У наукових доробках А.К. Маркової педагогічна рефлексія також 

розглядається в контексті дослідження професійної компетентності, що 

характеризується з позиції трьох базових сфер праці вчителя: педагогічної 
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діяльності, педагогічного спілкування та особистості вчителя. Серед 

комплексу професійно-педагогічних якостей особистості важливе місце 

належить педагогічній рефлексії, яку А.К. Маркова характеризує як здатність 

учителя враховувати уявлення учнів про себе в різних педагогічних ситуаціях, 

усвідомлювати уявлення учнів про те, як учитель розуміє їх діяльність. 

Дослідниця також вважає, що підвищенню результативності педагогічної 

праці сприяє систематичний розвиток учителем здорової рефлексії [143, с. 24].  

З позиції акмеологічного підходу О.С. Анісімов [11], А.О. Деркач [78], 

Е.Ф. Зеєр [89], Н.В Кузьміна [115] та ін. педагогічну рефлексію розглядають в 

контексті дослідження такого інтегрального поняття як професіоналізм 

учителя. З позиції авторів ключовими сторонами професіоналізму педагога є: 

1) ефективне виконання різних видів педагогічної діяльності (навчальної, 

розвивальної, виховної, корекційної, діагностичної тощо); 2) гуманістично 

орієнтоване педагогічне спілкування з усіма учасниками освітнього процесу; 

3) зрілість особистості педагога, що характеризується комплексом 

професійно-важливих якостей, необхідних для результативної педагогічної 

діяльності. Кожна з цих сторін професіоналізму є підґрунтям видів його 

професійної компетентності. Так, сформованість педагога як субʼєкта видів 

педагогічної діяльності є підставою для предметної, методичної, інноваційної, 

діагностичної та дослідницької видів компетентності. Сформованість учителя 

як субʼєкта педагогічного спілкування зміцнює його комунікативну, 

перцептивну та управлінську компетентності. Зрілість особистості педагога 

підвищує його особистісно-індивідуальну компетентність, одним з аспектів 

якої виступає педагогічна рефлексія як педагогічна самосвідомість, тобто 

спрямованість свідомості педагога на самого себе [78, с. 194]. 

У дослідженнях О.М. Мельника рефлексивна компетентність вчителя 

початкових класів розглядається в комплексі з такими професійними 

компетентностями вчителя як прогностична, проєктивна, організаційна, 

діагностична, комунікативна, інформаційна тощо та розуміється здатністю 

вчителя аналізувати успіхи та недоліки власної діяльності, визначати чинники 
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та умови, що сприяють успішному досягненню поставлених цілей, 

усвідомлювати причини невдач. У структурі кожної професійної 

компетентності О.М. Мельник виокремлює компоненти: мотиваційний (якість 

учителя), змістовий (знання та вміння), операційний (педагогічний досвід) та 

рефлексивний (властивість фахівця). Змістом рефлексивного компонента є 

співвіднесення вчителем отриманого результату з програмовими вимогами, 

аналіз якості виконання, шляхів і умов його вдосконалення [147, с. 73,75]. 

Таким чином, аналіз феномена «педагогічна рефлексія» в сучасній 

педагогічній науці дає змогу зробити такі висновки: 

1) основні здобутки дослідження проблем педагогічної рефлексії є 

закономірним продовженням ґрунтовних досліджень рефлексії в філософській 

та психологічній науці; 

2) педагогічна рефлексія розглядається як самостійне явище з позиції 

діяльнісного, субʼєктно-діяльнісного підходів та у складі професійної 

компетентності вчителя з позиції акмеологічного та компетентнісного 

підходів;  

3) педагогічна рефлексія розуміється як процес та вид діяльності, 

універсальний механізм усвідомлення та апробації інноваційних освітніх 

технологій (діяльнісний підхід); інтегроване особистісне утворення, 

сукупність здібностей, способів та стратегій особистості, єдність трьох сфер 

(пізнання, дії та переживання), чинник педагогічної творчості (субʼєктно-

діяльнісний підхід); складова професійної компетентності, професійно-

значуща властивість, професійно-педагогічна якість учителя 

(компетентнісний підхід); як педагогічна самосвідомість (акмеологічний 

підхід). 

4) у структурі педагогічної рефлексії дослідники виокремлюють 

компоненти: аксіологічний, когнітивний, емоційно-оцінний, операційно-

технологічний та особистісний компоненти (М.М. Марусинець); 

особистісний, інтелектуальний, діяльнісний та міжособистісний 

(Н.Г. Сенчина); рефлексія вчителем діяльності учнів (учня), власної 
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педагогічної діяльності та педагогічної взаємодії; рефлексія учнем своєї 

діяльності; діяльності вчителя та педагогічної взаємодії (С.С. Кашлєв) та рівні: 

операціональний, компонентами якого є конструктивні, мотиваційні та 

прогностичні аспекти діяльності педагога й особистісний, що 

характеризується професійно-особистісною суб’єктною спрямованістю та 

особистим включення вчителя в рефлексивну навчальну ситуацію 

(А.О. Бізяєва). 

Отже, узагальнення наукових уявлень щодо сутності та змісту 

педагогічної рефлексії подано в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 

Сутність поняття «педагогічна рефлексія» у сучасній науці 

№ 

з/п 

Автор Визначення педагогічної 

рефлексії  

Компоненти 

структури 

Функції 

Діяльнісний підхід у дослідженні рефлексії 

1 А.О. Бізяєва процес уявного (попереднього 

або ретроспективного) аналізу 

професійної проблеми 

педагогом  

дворівнева: 

перший рівень – 

операціональний, 

другий – 

особистісний 

ретроспективна, 

конструктивна, 

творча, 

регулятивна, 

соціальна, 

пізнавальна,  

інтегрувальна, 

усвідомлене 

ставлення субʼєкта до 

діяльності та думок 

2 Ю.О.Приходько,  

В.І. Юрченко 

 

процес аналізу вчителем 

особистісних думок і 

хвилювань, пов’язаних з 

професійно-педагогічною 

діяльністю 

  

3 І.О. Стеценко вид діяльності вчителя, 

спрямований на самопізнання й 

усвідомлення того, як він 

сприймається іншими, на 

аналіз та корегування 

педагогічних технологій та 

власної наукової діяльності 

особистісна, 

міжособистісна,  

предметно-

функціональна, 

методологічна 

аналітична, 

контрольна, 

конструктивна 
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4 Ю.М. Кулюткін процес критичного осмислення 

вчителем підстав, методів, ідей 

власної діяльності 

  

5 І.В. Муштавінська універсальний механізм 

усвідомлення, аналізу й 

апробації інноваційних освітніх 

технологій 

3 рівні 

педрефлексії: у 

відношенні до 

учня, змісту 

освіти та до 

взаємодії 

означених 

компонентів в 

освітньому 

процесі 

 

6 В.П. Бездухов аналіз теоретичного й 

емпіричного педагогічного 

знання, концепцій освіти, 

виховання, навчання 

теоретична , 

практична 

 

7 С.С. Кашлєв процес і результат фіксування 

суб’єктами (учасниками 

педагогічного процесу) стану і 

причин свого розвитку та 

саморозвитку. 

рефлексія 

вчителем: 

1) діяльності 

учнів; 

2) власної 

педагогічної 

діяльності; 

3) педагогічної 

взаємодії 

проєктувальна,  

організаторська, 

комунікативна, 

мотиваційна,  

корекційна,  

формування в 

субʼєкта сенсу 

власної діяльності 

Особистісно-діяльнісний підхід 

9 І.Г. Безсонова процес пізнання вчителем 

свого внутрішнього світу, 

власних професійних якостей, 

аналіз знань, поведінки та 

переживань у педагогічній 

діяльності, роздуми та 

переживання про себе як 

особистість, а також 

усвідомлення того, яким 

чином його сприймають інші 

суб’єкти навчально-виховного 

процесу 

Знання вчителя, 

дії,  

переживання 

 

10 І.А. Зязюн пошук, оцінка та обговорення 

вчителем з самим собою 

власного досвіду; безумовний 

чинник педагогічної творчості 
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11 М.М. Марусинець інтегральне особистісне 

утворення, що 

характеризується сукупністю 

здібностей, способів і стратегій, 

які є засобом у вирішенні 

професійно-педагогічних 

завдань через їх усвідомлення, 

осмислення та переосмислення 

аксіологічний, 

когнітивний, 

емоційно-

оцінний, 

операційно-

технологічний 

особистісний 

 

12 Сенчина Н.Г. інтегральне особистісне 

утворення, механізм 

професійного 

самовдосконалення та 

самоактуалізації, що 

виявляється в здатності 

педагога займати аналітичну 

позицію до власної професійної 

діяльності 

особистісний, 

інтелектуальний, 

діяльнісний та 

міжособистісний 

 

Компетентнісний підхід 

13 А.К. Маркова,  здатність учителя враховувати 

уявлення учнів про себе в 

різних педагогічних ситуаціях, 

усвідомлювати уявлення учнів 

про те, як учитель розуміє їх 

діяльність 

  

14 Мірошник О.Г. психічний процес, стан, 

властивість, психологічний 

механізм, що забезпечує 

високий рівень довільності в 

саморегуляції професійно-

педагогічної діяльності 

 Інтегративна,  

смислоутворювальна 

контрольна, 

регулятивна 

Акмеологічний підхід 

15 О.С. Анісімов, 

А.О. Деркач, 

Е.Ф.Зеєр 

форма теоретичної діяльності 

людини, спрямована на 

осмислення ним власних дій і 

переконань, що є підставою 

його мислення та діяльності; 

спрямованість свідомості 

педагога на самого себе, 

педагогічна самосвідомість 

 

 

 

 

Варто зазначити, що педагогічна рефлексія має свої особливості 

відповідно до специфіки професійної діяльності вчителя за фахом, тобто 

рефлексивна діяльність педагога-предметника, викладача ВОЗ та вчителя 

початкової школи буде мати певні відмінності.  
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У теоретико-прикладних розробках Ш.О. Амонашвілі [8], 

С.С. Єрмакова [83], С.А. Литвиненко [131], Л.В. Коваль [104], 

О.А. Острянської [170], О.Я. Савченко [205], В.О. Сухомлинського [229], 

Л.О. Хомич [243], Т.М. Яблонської [264] та ін. знайшли своє відображення 

різні аспекти дослідження проблем педагогічної діяльності вчителя початкової 

школ. Для виокремлення сутнісних ознак педагогічної рефлексії вчителя 

початкових класів окреслимо особливості його професійної діяльності. 

По-перше, освітня взаємодія вчителя початкових класів відбувається з 

дитиною молодшого шкільного віку від 6 до 9-10 років. Відтак, виокремлення 

вікових та психологічних особливостей розвитку молодших школярів, 

висвітлення закономірностей їх учіння дасть можливість виявити характер, 

основні аспекти професійної діяльності вчителя початкових класів. Ми 

поділяємо думки І.Я. Лернера, що пізнання нових властивостей учнів будуть 

змінювати і саму діяльність педагога [128].  

Спираючись на дослідження Д.Б. Ельконіна, розкриємо основні 

чинники, показники, що виявляють розвиток учнів молодшого шкільного віку 

у визначений період. До них відносимо вивчення соціальної ситуації чи 

конкретної форми відношень, в які вступає молодший школяр в цей період; 

зʼясування провідного виду діяльності на цьому етапі вікової періодизації; 

основні психічні новоутворення учнів початкової школи, що зʼявляються 

ються в цей період в процесі навчальної діяльності [81]. Окреслимо ці 

показники. 

1. Початок шкільного життя зумовлює нову соціальну позицію 

дитини молодшого шкільного віку, а саме: 

1) роль школяра як суб’єкта соціальних відносин, зміну способу життя, 

режиму дня дитини; усвідомлення навчання як виконання соціально-значущої 

діяльності;  

2) входженням молодшого школяра в шкільний колектив, появу нових 

обов’язків, засвоєння норм і правил поведінки в освітньому закладі;  
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3) диференціацію стосунків «дитина-дорослий» на «дитина-батьки» та 

«дитина-вчитель»; референтність позиції вчителя; 

4) проходження трьох фаз становлення та розвитку особистості 

молодшого школяра: адаптації (пристосування до нових соціальних умов); 

індивідуалізації (виявлення його індивідуально-психологічних особливостей); 

інтеграції (включення молодшого школяра в колектив однолітків). 

2. Провідною діяльністю дитини молодшого шкільного віку стає 

навчальна діяльність, на основі змісту якої відбувається 

1) якісні зміни в основних психічних процесах і властивостях 

особистості: розвиток цілеспрямованого, довільного сприймання, зростання 

його пізнавальної ефективності; поступове збільшення обсягу довільної уваги; 

перехід від наочно-образного, конкретного мислення до понятійного, науково-

теоретичного, вдосконалення операцій аналізу, розвиток процесів синтезу, 

абстрагування та способів узагальнення; перехід від репродуктивних форм 

уяви молодших школярів до творчої переробки уявлень; зростання частки 

довільного запам’ятовування, розвиток словесно-логічної, смислової памʼяті, 

подальше удосконалення усного мовлення, збагачення словникового запасу, 

опанування навичками письмового мовлення; 

2) формування більш стійкої структури мотивів, з яких мотиви 

навчальної діяльності поступово стають провідними, розвиток мотивів 

поведінки як наслідування ідеалу; 

3) формування ставлення дитини до себе, інших людей, суспільства, 

світу. 

3. У процесі навчальної діяльності відбувається розвиток основних 

психічних новоутворень молодшого шкільного віку, а саме: 

1) довільності психічних процесів (сприйняття, увага, пам’ять, 

мислення), що виявляється в умінні дитини свідомо ставити цілі, шукати 

шляхи та засоби їх досягнення та долати труднощі; 
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2) внутрішнього плану дій, як знаходження найзручніших способів 

виконання завдань з різних навчальних предметів, передбачення, вибір 

варіантів власних дій; 

3) рефлексії, свідченням якої є уміння молодшого школяра робити 

предметом аналізу власні дії, порівнювати їх з діями інших людей, 

осмислювати свої судження та вчинки відповідно до мети, завдань та умов 

діяльності, виробляти власні думки, уявлення тощо [90, 163]. 

По-друге, розглядаючи особливості професійної діяльності вчителя 

початкових класів, неможливо не сказати про масштабне реформування 

національної освітньої системи, та початкової школи зокрема, засадничі 

положення якої зазначено в документах [77, 110, 196]. Ключовими аспектами 

Нової української школи, що детермінують професійну діяльність вчителя 

початкових класів є:  

− утвердження принципу дитиноцентризму як максимального 

наближення освітнього процесу до сутності, здібностей, навчальних планів 

конкретної дитини, орієнтування на активність учнів у навчальному процесі, 

забезпечення прав і свобод кожної дитини, виховання й розвиток вільної 

особистості; 

− збереження цінностей дитинства, відповідність освітніх вимог 

віковим особливостям дитини, інтеграція змісту освіти, організація освітнього 

процесу, орієнтованого на радість пізнання, визнання прав на навчання через 

діяльність, гру; збільшення часу на рухову активність та творчість дитини; 

− перехід до педагогіки партнерства (співробітництва), підґрунтям 

якої є принципи гуманізації навчання, постійне залучення дитини до спільної 

діяльності, розвиток її як суб’єкта навчання, використання індивідуальної, 

групової та колективної діяльності; впровадження формувального оцінювання 

та самооцінювання учнів, побудова якісно нового рівня взаємовідносин між 

всіма учасниками освітнього процесу,  
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− здійснення навчання на основі компетентнісного та особистісного 

підходів, що передбачає оновлення змісту освіти, зміщення акцентів з 

накопичення учнями знань, умінь, навичок на розвиток здатності діяти і 

застосовувати отриманий досвід у нових життєвих ситуаціях, формування 

предметних і ключових компетентностей у взаємозв’язку з наскрізними 

вміннями, переорієнтацію освітнього результату в діяльнісну площину; 

максимальну допомогу дитині в становленні її суб’єктності, пізнанні себе, 

самовизначеності та самореалізації, цілеспрямований розвиток рефлексії 

учнів [184]. 

− формування системи загальнолюдських цінностей як наскрізний 

процес, у якому вчитель є взірцем вихованості, що своїм прикладом мотивує 

та надихає учнів,  

− створення розвивального освітнього середовища, яке забезпечує 

комфортні умови для розвитку здібностей кожної дитини, в організації якого 

беруть участь всі профільні фахівці закладу; 

− формування здорового способу життя, створення в освітньому 

закладі атмосфери довіри та взаємоповаги [163].  

Таким чином, найціннішим результатом початкової освіти в 

особистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на успішне навчання, 

дослідницьке ставлення до життя, яка вміє вчитися з різних джерел, критично 

оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та до інших людей, 

усвідомлює себе громадянином / громадянкою України [163, с.13]. 

По-третє, викладацька діяльність вчителя початкових класів є 

поліпредметною, що передбачає високий рівень володіння теоретичними 

основами математичних, філологічних, природничих, художньо-естетичних 

та інших дисциплін. В умовах Нової української школи одним із завдань 

професійної діяльності вчителя стає реалізація інтегрованого підходу в 

освітньому просторі початкової школи. З огляду на це, педагог повинен 

усвідомлювати сутність інтегрованого навчання, розуміти рівень взаємодії 
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навчальних дисциплін та глибину об’єднання їх навчального змісту, а також 

визначати способи, якими цього можна досягти [163, с.60]. Отже, успішна 

освітня діяльність учителя початкових класів повинна здійснюватися через 

постійний рефлексивний аналіз і осмислення власних предметних 

компетентностей, теоретичних і практичних аспектів реалізації інтегрованого 

навчання в освітньому процесі початкової школи. 

По-четверте, для молодших школярів зберігається потреба в грі, яка має 

велике значення для розвитку спонукальної сфери, зокрема свідомого бажання 

вчитися. Як і в дошкільному віці, залишається потреба в русі. Саме тому 

організація освітнього процесу молодших школярів має відбуватися на 

діяльнісній основі, переважно в ігровій формі. Виконання ігрових дій, 

захоплення ними допомагає дітям легко засвоїти закладений у грі навчальний 

зміст [227227, с. 216]. Такий підхід є провідним під час адаптаційно-ігрового 

циклу навчання, який охоплює 1-2 класи Нової української школи. У цей 

період учитель має створювати умови для активного залучення дітей до 

спільної освітньої діяльності, яка б перетворила процес навчання на «яскравий 

елемент життя дитини» [163, с. 18]. Зміст навчального матеріалу уроку та темп 

роботи мають бути оптимальними з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей дітей. Своєчасна зміна видів діяльності на уроці, планування 

рухової активності сприятиме комфортному перебуванню дитини в шкільному 

середовищі. Безумовно, це потребує від учителя застосування різних 

прийомів, методів, форм організації освітнього процесу, систематичного 

аналізу та постійного оновлення власного методичного потенціалу. 

По-п’яте, найбільший вплив особистості вчителя на учнів відбувається 

саме в межах цієї вікової категорії, оскільки зі зміною соціальних умов життя 

першокласника відбувається й переорієнтація домінувальних авторитетів. Так, 

Т.М. Яблонська підтверджує референтність ролі вчителя для учнів початкової 

школи [264], який стає беззаперечним лідером, наставником, взірцем для 

наслідування та копіювання. З огляду на це, визначальними в особистості 

вчителя стають не тільки такі необхідні якості, як: сила, врівноваженість, 
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високий рівень мобільності нервової системи, емоційна стійкість, 

емпатійність, адекватний рівень самооцінки та рівня домагань [90, с. 209-210], 

а й загальнолюдські – глибока любов до дітей, бажання спілкуватися й 

працювати з ними [229], доброта, щирість, відкритість, чесність, [8], гуманізм 

та терпляче ставлення до учнів [204]. Систематичне звернення вчителя до 

власної системи цінностей, об’єктивний аналіз своїх індивідуально-

психологічних особливостей сприяє розвитку позитивної Я-концепції вчителя, 

духовних і моральних якостей, загальної культури та ефективно впливає на 

особистісне становлення учнів. 

Особливістю статусно-позиційних якостей учителя початкових класів є 

легкість зміни його соціальних ролей (учителя, керівника, наставника, 

вихователя, організатора, друга, мами, лікаря тощо [122]). На думку 

О.В. Варецької та О.М. Мельника, сучасний стан розвитку світу, країни, 

впровадження Концепції «Нова українська школа» зумовлюють розширення 

репертуару соціальних ролей [46, с. 173], появу нових ролей учителя 

початкових класів, таких як: мотиватор, консультант, новатор, підприємець, 

лідер, фасилітатор, менеджер, тьютор, модератор [46, с. 281; 147, с. 75] 

волонтер, наставник, дослідник, захисник, відстоювач прав дітей, розробник 

навчальних програм, медіапедагог, психолог, який допомагає в ситуаціях 

воєнних конфліктів і стресів, той, хто забезпечує ресурсами, взаємодіє із 

соціальним середовищем, актор [46, с.173; 219] та інші.  

По-шосте, характер педагогічної діяльності вчителя початкових класів 

передбачає постійну взаємодію та комунікацію з учнями, їх батьками, з 

профільними фахівцями, які працюють з молодшими школярами.  

Специфіка комунікації вчителя з дітьми молодшого шкільного віку 

полягає в тому, що, розуміючи їх особливу чутливість до нещирості, фальші, 

педагог має відчувати справжню зацікавленість у спілкуванні з дітьми. Для 

цього вчитель повинен володіти «предметом спілкування, тобто увійти у світ 

ігор, казок, мультфільмів, книжок, у якому живе дитина, й найголовніше – 

самому прийняти цей світ» [90, с. 213].  
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Систематичне спілкування вчителя з батьками, з іншими членами сім’ї 

молодшого школяра є характерною особливістю саме цього періоду навчання. 

Адже з початком шкільного життя відбувається налагодження співпраці з 

родиною, налаштування їх на активну взаємодію зі школою. Одним з 

ключових положень Концепції Нової української школи є педагогіка 

партнерства, що ґрунтується на основі гуманізму, поваги між усіма 

учасниками освітнього процесу, реалізується в спільній діяльності учителя, 

учнів, батьків (опікунів) та передбачає взаєморозуміння, спільність інтересів і 

прагнень у досягненні освітніх результатів молодших школярів.  

Взаємодія вчителя початкової школи з профільними фахівцями щодо 

планування педагогічного впливу на учнів або дітей з особливими потребами 

також визначає специфіку його професійної діяльності. Учитель у цьому 

процесі виступає не тільки координатором взаємодії всіх спеціалістів, а й 

активним учасником розроблення планів та програм індивідуального розвитку 

учнів, що корегує та оцінює в практичній діяльності результати роботи 

фахівців. 

Усвідомлення вчителем початкових класів власної ролі в комунікації з 

усіма учасниками освітнього процесу сприяє налагодженню їх успішної та 

продуктивної роботи з метою гармонійного розвитку молодших школярів. 

Отже, схарактеризовані вище особливості професійно-предметної, 

індивідуально-особистісної та комунікативної сфер педагогічної діяльності 

вчителя початкових класів окреслюють галузі спрямування його педагогічної 

рефлексії.  

Таким чином, здійснений ґрунтовний аналіз визначених сутнісних ознак 

феноменів «рефлексія», «педагогічна рефлексія», результати висвітлення 

індивідуально-психологічних особливостей розвитку молодших школярів, 

специфіки професійної діяльності вчителя початкової школи, а також 

характеристика концептуальних засад організації освітнього процесу в Новій 

українській школі дають змогу розглядати педагогічну рефлексію вчителя 

початкових класів складним особистісно-професійним утворенням, що 
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забезпечує процес відображення, аналізу та перетворення вчителем 

інтелектуальної, особистісної, професійно-предметної та комунікативної сфер 

його діяльності та детермінує її ефективність.  

Педагогічна рефлексія в діяльності вчителя початкових класів 

виявляється у трьох модусах – як рефлексивна діяльність, професійна 

властивість (рефлексивність) і як стан (рефлексування). Серед компонентів 

педагогічної рефлексії вчителя початкових класів виокремлюємо: 

мотиваційно-ціннісний (позитивне ставлення особистості до здійснення 

педагогічної рефлексії), когнітивний (рефлексивні знання) та операційно-

діяльнісний (рефлексивні вміння).  

Таким чином, рефлексивні вміння вчителя початкових класів є 

структурним компонентом педагогічної рефлексії. Отже, наступним етапам 

нашої роботи є визначення змістових та структурних характеристик означених 

умінь. 

 

 

1.2. Зміст та структура рефлексивних умінь учителя початкових 

класів 

 

Уміння вчителя початкової школи здійснювати рефлексивний аналіз 

власного досвіду, себе як суб’єкта педагогічної діяльності, усвідомлення та 

осмислення професійних та освітніх орієнтирів стає важливим чинником 

результативної педагогічної діяльності, необхідною складовою особистісного 

й професійного розвитку вчителя. Саме тому рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів є одним із значущих компонентів педагогічної рефлексії, 

завдяки якому відбувається реалізація рефлексивних знань учителя на 

практиці. Це доводять дослідження Ю.М. Кулюткіна та І.В. Муштавінської, 

які сутністю педагогічної рефлексії вважають уміння вчителя застосовувати 

рефлексивні механізми в професійній діяльності [119, с. 13].  
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Для виявлення сутнісних ознак феномена рефлексивних умінь учителя 

початкових класів, на наш погляд, доцільно здійснити науковий аналіз 

розуміння понять «уміння» та «педагогічні уміння». 

Зазначимо, що уміння є доволі дослідженим феноменом у 

загальнодидактичному та психологічному аспектах.  

Так, у педагогічній літературі феномен «уміння» має схожі визначення 

та розглядається як здатність особистості: належно виконувати певні дії, за 

допомогою знань та попереднього досвіду їх застосування 62, с. 338]; 

успішно виконувати дії на основі набутих знань як в стандартних, так і в 

змінених умовах, знання в дії 175, с. 104]; свідомо діяти на основі засвоєних 

знань та навичок [52,с. 614]. 

У психологічному словнику-довіднику 187] уміння тлумачиться як 

готовність людини успішно виконувати певну діяльність; потребують опори 

на знання та свідомого контролю під час виконання; уміння є основою 

майстерності особистості 187, с. 192-193. Способами, прийомами, діями для 

застосування засвоєних знань на практиці розуміє уміння І.П. Підласий 180, 

181, с. 458. 

О.Я. Савченко вміння характеризує як спосіб виконання практичних і 

теоретичних дій, засвоєний суб’єктом на основі знань і життєвого досвіду, 

який формується правлянням  передбачає застосування у звичайних та 

змінених умовах 204, с. 498.  

Цікавими є наукові погляди О.І. Вишневського 51], який уміння 

розглядає одним з трьох рівнів процесу засвоєння інформції. Знання в цій 

тріаді – найбільш «поверхневий» рівень, що передбачає запам’ятовування 

певної суми фактів, образів, символів, правил тощо. Уміння репрезентують 

більш глибокий рівень, який характеризується пристосуванням знань до дії. 

Так, на думку О.І. Вишневського, уміння – це здатність особистості 

здійснювати мобілізацію знань з метою виконання певних дій, необхідних для 

досягнення мети. Такі вміння автор називає елементарними (первинними). 
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Якщо для виконання діяльності потрібні вміння, що активізують не лише 

знання, але й навички, які наявні в досвіді людини, вони трактуються як 

уміння-майстерність 51, с. 63-64. 

Для нас визначальними є наукові позиції І.Я. Лернера 129], який уміння 

розглядає в контексті засвоєння змісту освіти, складовими якого є чотири 

компоненти: 1) знання про природу, людину, техніку, світ та способи 

діяльності; 2) досвід здійснення способів діяльності (реалізація знань на 

практиці); 3) досвід творчої діяльності; 4) досвід емоційно-чуттєвого 

ставлення до світу та його обʼєктів. Саме способи діяльності, які опановують 

субʼєкти в процесі навчання стають їх уміннями та навичками. Будь-який 

спосіб діяльності, щоб стати умінням має бути неодноразово повторений 

спочатку в подібній ситуації, а потім варіативно в новій. Таким чином, уміння, 

за визначенням І.Я. Лернера, є способом дії, що складається з упорядкованого 

ряду операцій, об’єднаних спільною метою та засвоєні особистістю до ступеня 

готовності застосовувати їх у варіативних ситуаціях. Виконання вмінь завжди 

контролюється свідомістю, незалежно від ступеня досконалості виконання 

129, с. 33, 35]. 

Серед основних ознак умінь зазначаються: гнучкість як здатність 

індивіда діяти раціонально в будь-яких ситуаціях; стійкість як можливість 

швидко виконувати дії, відповідно до визначених норм, незважаючи на 

перешкоди; міцність, коли вміння не втрачається, хоча воно тривалий час не 

використовується; ідентичність як тотожність з реальними завданнями й 

умовами [164, с. 810]. 

Щодо питань класифікації вмінь за змістом у різних авторів немає 

єдиного підходу. Так, І.Я. Лернер виокремлює організаційні, практичні, 

інтелектуальні та психолого-характерологічні [129]; Ю.К. Бабанський: 

навчально-організаційні, навчально-інформаційні та навчально-

інтелектуальні [30]; А.О. Бобров та А.В. Усова [235] згідно з дидактичною 
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метою: пізнавальні, експериментальні, організаційні, самоконтролю та 

оцінювальні. 

Узагальнюючи вищезазначене, уточнюємо, що уміння в психолого-

педагогічній літературі досліджується в межах проблем діяльності та в 

контексті засвоєння змісту освіти. Феномен «уміння» визначається як: 

здатність і готовність успішно виконувати будь-яку діяльність; спосіб 

виконання практичних і теоретичних дій; складова рівнів засвоєння 

інформації, що поєднує інформацію й дії та потребують усвідомленого 

виконання. Однак, попри існування численних наукових трактувань 

означеного феномена, суттєвим є положення, що уміння являють собою 

деякий спосіб дій, який контролюється свідомістю та ґрунтується на певних 

знаннях.  

Серед психолого-педагогічних досліджень чимала кількість наукових 

праць (Н.П. Волкова [52], І.О. Зимня [90], А.К. Маркова [141], 

В.О. Сластьонін [176] та ін.) присвячена вивченню поняття «педагогічні 

вміння». Ці вміння виокремлюються в складній багаторівневій структурі 

професійної компетентності вчителя як: сукупність професійно орієнтованих 

дій учителя, що співвідноситься з функціями педагогічної діяльності, виявляє 

індивідуально-психологічні особливості педагога та засвідчує його 

професійну компетентність 90, с. 356; сукупність послідовних дій, частина з 

яких може бути автоматизованою (навички), що ґрунтується на теоретичних 

знаннях і забезпечують вирішення завдань розвитку гармонійної особистості 

176, с. 41, уміння, якими повинен володіти вчитель для успішного виконання 

професійної діяльності [4, с. 230] 

У межах концепції діяльності вчителя детальний опис змісту 10 груп 

педагогічних умінь подано в працях А.К. Маркової [143]. 

З погляду І.Ф. Ісаєва, О.І. Міщенка, В.О. Сластьоніна, Є.М. Шиянова та 

ін., професійна компетентність педагога розглядається єдністю теоретичної та 

практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. Зміст 
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теоретичної готовності проявляється в узагальненому вмінні вчителя 

педагогічно мислити, що передбачає наявність аналітичних, проєктивних, 

прогностичних та рефлексивних умінь. Практична готовність реалізується 

через організаційні та комунікативні вміння, що в свою чергу поділяються на 

мобілізаційні, інформаційні. розвивальні, орієнтаційні, перцептивні, вміння 

педагогічного спілкування, педагогічна техніка. Схарактеризуємо їх: 

− аналітичні, завдяки яким проявляється узагальнене вміння 

педагогічно мислити: діагностувати педагогічні явища, аналізувати їх умови, 

причини, мотиви, засоби тощо, знаходити оптимальні варіанти вирішення 

педагогічних ситуацій; 

− прогностичні, які забезпечують прогнозування освітнього 

процесу, бажаного результату, складання плану дій відповідно до мети та умов 

тощо; 

− проєктивні, що характеризуються конкретизацією педагогічного 

прогнозування в планах навчання, виховання та розвитку, вибір змісту, 

основних видів діяльності освітнього процесу тощо;  

− рефлексивні, які проявляються в умінні вчителя здійснювати 

аналіз власної педагогічної діяльності: визначати правильність окресленої 

мети, адекватність завдань, методів, форм, засобів відповідно до 

індивідувальних та психологічних особливостей тих, хто навчається; 

− мобілізаційні, що забезпечують формування мотивації та 

ціннісного ставлення до навчання, стимулювання до творчості та 

саморозвитку; 

− інформаційні, що виявляються в отриманні, систематизації, 

адаптації знань до процесу освіти та організація їх ефективної передачі; 

− розвивальні, які передбачають взаємодію з учнями для створення 

умов щодо різнобічного розвитку; 
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− орієнтаційні, спрямовані на формування ціннісних установок 

особистості, її світогляду; організація навчання з метою прояву та закріплення 

соціально значущих якостей особистості тощо; 

− перцептивні, завдяки яким відбувається сприйняття і розуміння 

вчителем учасників освітньої взаємодії, адекватно інтерпретувати поведінку 

інших; 

− комунікативні (вміння педагогічного спілкування), що спрямовані на 

встановлення психологічного контакту з дітьми, батьками, колегами, вміння 

організовувати, управляти та корегувати процесом спілкування, 

налагоджувати зворотний зв'язок  

− педагогічна техніка як сукупність умінь, необхідних для 

педагогічного стимулювання активності учнів 176, с. 43-53. 

Отже, на основі вищевказаного, сутнісними ознаками педагогічних 

умінь є сукупність професійно орієнтованих дій учителя на основі 

теоретичних знань та практичного досвіду, що співвідноситься з функціями 

педагогічної діяльності та є свідченням його професійної компетентності. 

Однією з категорій педагогічних умінь є рефлексивні вміння.  

У психолого-педагогічної літератури рефлексивні вміння вчителя 

розглядається: в контексті дослідження проблем педагогічної рефлексії 

(А.О. Бізяєва [37], Е.Ф. Зеєр [88], І.А. Зязюн [94], М.М. Карнелович [101]  

та ін.); у структурі професійної компетентності педагога (О.А. Безсонова [34], 

І.А. Зимня [90], А.К. Маркова [143], В.О. Сластьонін [176] та ін.). Розвитку 

рефлексивних умінь майбутніх вчителів присвячені роботи Т.П. Айсувакової 

[5], О.І. Герасимової [60], М.О. Лопарьової [136], М. А. Косова [111],  

Мінь Шаовей [150], А.П. Умінської [234] Т.Ф. Ушевої [236251] та ін. 

Методичні аспекти розвитку рефлексії та рефлексивних умінь майбутніх 

учителів початкової школи розкрито в роботах А.П. Лозенко [133], 

Л.В. Коваль [105], Л.В. Панової [173]. Проте залишаються недостатньо 

дослідженими рефлексивні вміння вчителя початкових класів у системі 
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післядипломної педагогічної освіти. З огляду на це, вважаємо доцільним, 

насамперед, з’ясувати наукові погляди щодо визначення сутнісних 

характеристик феномена «рефлексивні вміння педагога» в цілому для 

виокремлення особливостей таких умінь у вчителя початкової школи. 

Змістовий аспект у визначенні рефлексивних умінь як особливої групи 

педагогічних умінь простежується у дослідженнях Т.П. Айсувакової [5], 

А.К. Маркової [143] та ін. Означені вміння характеризують рівень 

рефлексивності мислення особистості, що виявляється в здатності до регуляції 

уявлень про себе як суб’єкта діяльності, результатів діяльності, способах і 

засобах її вдосконалення [143, с. 35]. Одними з найважливіших 

інтелектуальних умінь, що впливають на сформованість структур довільного 

інтелектуального контролю і, як наслідок, на інтелектуальний розвиток 

особистості в цілому, рефлексивні вміння вважають С І. Афанасьєва, 

А.І. Бежанова, Л.І. Дімент та ін. [29]. 

На думку А.О. Реана, рефлексивно-перцептивні вміння педагога разом з 

рефлексивно-перцептивними здібностями відіграють важливу роль у процесах 

пізнання вчителем особистості учня. Ці процеси можуть істотно 

ускладнюватися, якщо вчитель не володіє інструментами рефлексивного 

аналізу має примітивні знання про особливості власної особистості. Тому 

змістом рефлексивно-перцептивних умінь учителя є органічний комплекс: 

пізнання власних індивідуально-психологічних особливостей, оцінка 

психічного стану, здійснення різнобічного сприйняття й адекватного пізнання 

особистості учнів [194, с. 79]. Проведення рефлексивно-перцептивного 

аналізу діяльності на основі відповідних здібностей і вмінь учителя стає 

важливим чинником підвищення продуктивності педагогічної діяльності. 

Більше того, осмислення, аналіз та перебудова вчителем власного 

професійно-особистісного досвіду, що здійснюються завдяки рефлексивним 

умінням, не тільки підвищує рівень результативності педагогічної діяльності, 

а стає методом стимулювання її інноваційної спрямованості [119, с. 13], що в 

умовах Нової української школи є надзвичайно актуальним і перспективним. 
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Схожий підхід знаходимо в С.П. Білоконного, який рефлексивні вміння 

розглядає як загальнопрофесійні, що допомагають учителю аналізувати, 

обліковувати й оцінювати результати власної діяльності та діяльності учнів з 

метою підвищення ефективності освітнього процесу [38, с. 16].  

З позиції компетентнісного підходу рефлексивні вміння досліджуються 

в наукових доробках І.Ф. Ісаєва, Т.В. Леонтьєвої, А.С. Роботової,  

В.О. Сластьоніна, І.Г. Шапошнікової 176. Досягнення вчителем високих 

показників у професії неможливе без ретельного самоаналізу діяльності, що 

забезпечується сформованими рефлексивними вміннями як особливими 

вміннями аналізувати: 

− правильність визначення цілей і завдань педагогічної діяльності; 

− адекватність вирішення професійних завдань відповідно до умов; 

−  проєктування змісту діяльності учнів згідно з поставленими 

завданнями; 

−  використання ефективних методів і засобів педагогічної 

діяльності; 

−  застосування організаційних форм відповідно до вікових 

особливостей учнів, рівня їх розвитку, змісту освіти тощо; 

−  причини успіхів і труднощів у ході реалізації освітнього процесу; 

−  досвід власної педагогічної діяльності відповідно до наукових 

критеріїв та рекомендацій 176, с. 47.  

Психологічний аспект дослідження рефлексивних умінь майбутнього 

вчителя початкових класів представлено в роботі А.П. Лозенко [133], яка 

характеризує їх як комплексні психічні утворення, представлені системою 

знань і способів для здійснення різних видів рефлексії [133, с. 10]. 

О.І. Герасимова [60] рефлексивні вміння майбутнього філолога тлумачить як 

складноструктуроване особистісне утворення, синтез усвідомлених дій, 

самоставлення, що втілюється в здатності особистості об’єктивно аналізувати 
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свій внутрішній світ, індивідуальні властивості, діяльність, поведінку в різних 

ситуаціях [60, с. 44].  

З позиції діяльнісного підходу сутність та зміст рефлексивних умінь 

майбутніх педагогів подано в доробках М.О. Лопарьової [136], Т.Ф. Ушевої 

[236], в яких рефлексивні вміння визначаються: системою усвідомлених дій та 

операцій, спрямовану на розуміння, осмислення та оцінку особистистю 

власних якостей, вчинків, дій [136, с. 11]; засвоєними способами виконання 

рефлексивної діяльності на основі знань про сутнісні та процесуальні ознаки 

рефлексії [236, с. 28].  

Рефлексивні вміння виконують декілька функцій: інтегративну, бо є 

результатом діяльності, підґрунтям формування суб'єктної позиції, 

інструментом суб’єктної реалізації особистості; перетворювальну, оскільки 

рефлексивні вміння забезпечують успішність виконання та вдосконалення 

будь-якої діяльності [136, 214]. Це теоретично доводять дослідження 

М.Н. Аверіної та А.В. Вороніна, які відзначають такі комплексні ознаки 

рефлексивних умінь, як: можливість застосування до різного предметного 

змісту; варіативність використання; усвідомленість виконуваних дій. З огляду 

на це, рефлексивний досвід можна розглядати як узагальнене рефлексивне 

вміння суб’єкта [2, с. 118]. 

Як групу вмінь, що забезпечують рефлексивно-аксіологічний компонент 

креативної діяльності фахівця з позиції аксіологічного підходу, розглядає 

рефлексивні вміння М.М. Демидко. Варто зазначити, що до кожного 

структурного компонента діяльності автор визначає відповідні рефлексивні 

вміння, а саме: 

– оцінювати, аналізувати та коригувати мету згідно з вимогами 

діяльності (визначення мети діяльності); 

– визначати логічні можливості виконання діяльності, готовність до 

перегляду власних дій (вибір способів діяльності); 
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– прогнозувати кінцевий результат; оцінювати ефективність своїх дій, 

брати відповідальність за власну діяльність (результат діяльності) 76, c. 12. 

Цілком слушно на ґрунті аналізу теоретичної літератури та практичного 

досвіду вчителів С.П. Білоконний робить висновок про те, що структура 

досліджуваних умінь майбутніх педагогів обумовлена логічною 

послідовністю основних етапів організації рефлексивної діяльності. До 

кожного з етапів автор окреслює комплекс рефлексивних умінь:  

− мотиваційний: активно включатися в пізнавальну діяльність; 

самостійно набувати педагогічний досвід; 

− рефлексивно-діяльнісний: виконувати діагностику; спостерігати 

та аналізувати діяльність колег й учнів; моделювати навчально-виховної 

процес; здійснювати самоаналіз; 

− рефлексивно-оцінний: взаємоперевірка та взаємооцінювання 

діяльності колег; об’єктивне самооцінювання власної діяльності [38, с. 16. 

Близькими до нашого розуміння є наукові погляди О.М. Новікова 166], 

який визначає комплекс рефлексивних умінь на підставі психологічних 

механізмів рефлексії. Серед умінь, якими повинен володіти вчитель-практик 

для проведення рефлексивного аналізу педагогічної діяльності, дослідник 

називає такі:  

− уміння здійснювати контроль своїх дій (проєктивних і 

технологічних);  

− контролювати логіку розгортання власної думки (судження); 

− визначати послідовність та ієрархію етапів діяльності, 

рефлексуючи над досвідом минулої діяльності через пошук її підстав, причин, 

значень; 

− уміння бачити суперечність, тобто у відомому бачити невідоме, в 

очевидному – неочевидне, у звичному – незвичне; 

− уміння здійснювати діалектичний підхід до аналізу ситуації, тобто 

розглядати її з позиції різних «спостерігачів»; 
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− перетворювати пояснення спостережуваного або аналізованого 

явища в залежності від мети й умов 166, с. 272-274. 

Спираючись на наукові погляди Г.П. Щедровицького стосовно форм 

здійснення рефлексії – колективної (комунікативної, кооперативної) та 

індивідуальної (інтелектуальної, особистісної), Т.Ф. Ушева [236] конкретизує 

рефлексивні вміння відповідно до кожного аспекту рефлексії, а саме: 

− інтелектуальні – вміння визначати підстави діяльності, оцінювати 

власну позицію та прогнозувати подальший перебіг дій, уміння рефлексивно 

оцінювати правильність обраного плану; 

− особистісні – вміння аналізувати й адекватно сприймати себе, 

визначати й аналізувати причини власної поведінки, її результативні 

параметри та допущені помилки; розуміти особистісні якості на сучасному 

етапі в порівнянні з минулим і прогнозувати перспективи розвитку; 

− комунікативні – вміння «стати на місце іншого», розуміти мотиви 

дій іншого суб’єкта в процесі взаємодії, аналізувати життєві ситуації та 

враховувати дії інших у своїх поведінкових стратегіях; 

− кооперативні – самовизначення в робочій ситуації, вміння 

здійснювати покрокову організацію діяльності, брати відповідальність за те, 

що відбувається в групі, співвідносити результати з метою діяльності 236, 

с. 28-29. 

Таким чином, на підставі розглянутих положень рефлексивні вміння 

педагога в сучасній науці виокремлюють на підставі: 

− структурних компонентів діяльності (М.М. Демидко);  

− рефлексивних механізмів (О.М. Новіков); 

− основних етапів рефлексивної діяльності (С.П. Білоконний); 

− аспектів рефлексії (Т.Т. Ушева);  

− структури професійної компетентності (І.Ф. Ісаєва, 

Т.В. Леонтьєва, А.С. Роботова, В.О. Сластьонін, І.Г.Шапошнікова). 
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Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури щодо визначення 

сутності та змісту рефлексивних умінь педагога дає змогу констатувати: 

1. Феномен «рефлексивні вміння педагога» розглядається як:  

− багатомірні комплексні психічні утворення; 

складноструктуроване особистісне утворення; 

− система усвідомлених дій та операцій; засвоєні людиною способи 

виконання рефлексивної діяльності на основі знань; самоставлення; 

− особлива група педагогічних умінь, що характеризує рівень 

рефлексивності мислення особистості; інтелектуальні вміння; 

− загальнопрофесійні вміння, які допомагають педагогу аналізувати, 

обліковувати, оцінювати результати власної діяльності та діяльності учнів; 

− група педагогічних умінь, що разом з перцептивно-

рефлексивними здібностями вчителя впливають на підвищення 

продуктивності педагогічної діяльності. 

2. У психолого-педагогічній літературі рефлексивні вміння педагога 

висвітлюються з позиції діяльнісного, компетентнісного, аксіологічного, 

системомиследіяльнісного підходів; у психологічному та змістовому аспектах. 

3. У сучасних дослідженнях рефлексивні вміння виокремлюються 

відповідно до: етапів діяльності, психологічних механізмів рефлексії, етапів 

рефлексивної діяльності, форм здійснення рефлексії; у структурі професійної 

компетентності; 

4. Рефлексивні вміння вчителя розглядають як дієвий інструмент 

його особистісно-професійного розвитку та саморозвитку, важливий чинник 

продуктивної педагогічної діяльності, дієвий механізм організації ефективної 

взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу. 

Окреслені результати дають підстави розглядати феномен «рефлексивні 

вміння вчителя початкових класів» з позиції положень 

системомиследіяльнісного (М.Г. Алексєєв, А.О. Тюков, Г.П. Щедровицький 

та ін.), діяльнісного (А.З. Зак, С.С. Кургінян, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, 
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В.Д. Шадриков та ін.), акмеологічного (О.С. Анісімов, А.А. Деркач, 

Н.В. Бордовська, А.О. Реан та ін.) підходів; у контексті дослідження різних 

аспектів рефлексії як психолого-педагогічного явища (А.В. Карпов, 

І.М. Семенов, С.Ю. Степанов та ін.). 

У визначенні сутності феномена «рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів» спираємося на сутнісні характеристики базових понять 

«педагогічна рефлексія» й «вміння», а також на виокремлені особливості 

професійної діяльності вчителя початкових класів. Відтак, 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. 

Виходячи з того, що рефлексія як психологічний феномен належить до 

метаінтегральних процесів психічної регуляції діяльності та поведінки 

особистості (А.В. Карпов [102]), педагогічна рефлексія є метадіяльністю 

(Ю.М. Кулюткін, І.В. Муштавінська [119]). З огляду на це, рефлексивні вміння 

вчителя початкових класів є метаінтегральними, що забезпечують  здійснення 

свідомої регуляції та корегування вчителем початкових класів власної 

педагогічної діяльності, особистісно-професійних якостей, своїх думок, 

вчинків, емоційних станів, особливостей спілкування зі всіма учасниками 

освітнього процесу. 

Ґрунтуючись на психолого-педагогічних дослідженнях 

І.Я. Лернера [128, 129], І.П. Підласого 180, 181, О.Я. Савченко [204] та ін. 

структуру рефлексивних умінь учителя початкових класів розглядаємо у 

єдності теоретичного та практичного компонентів. Змістом теоретичного 

складника є орієнтувальна основа рефлексивних дій учителя (за 

П.Я. Гальперіним [56]), до якої входять: система знань про сутнісні ознаки 

понять «рефлексія», «педагогічна рефлексія», етапи та механізми 

рефлексивного процесу, види рефлексії; змістова та структурна 
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характеристика феномена «рефлексивні вміння вчителя початкових класів», 

основні типи рефлексивних умінь та способи їх активізації в педагогічній 

діяльності. Зміст практичного компонента складають власне вміння як 

сукупність певних усвідомлених рефлексивних дій та операцій учителя. 

Підставою для класифікації рефлексивних умінь учителя початкових 

класів стали такі положення:  

1) оскільки одним із способів існування педагогічної рефлексії є 

рефлексивний процес, тобто рефлексивна діяльність учителя початкових 

класів, виокремлюємо процесуальні рефлексивні вміння відповідно до 

механізмів та етапів рефлексивної діяльності; 

2) виходячи з того, що сфери спрямованості педагогічної рефлексії 

вчителя початкових класів обумовлені специфікою його професійної 

діяльності, окреслюємо: інтелектуальні, особистісні, діяльнісні та 

комунікативні рефлексивні вміння; 

3) з огляду на те, що рефлексивний аналіз певних сфер професійної 

діяльності вчителя початкових класів може охоплювати різні часові проміжки, 

виокремлюємо ситуативні, ретроспективні та перспективні рефлексивні 

вміння педагога;  

4) оскільки педагогічна діяльність учителя початкової школи є 

поліфункціональною, на основі професійного стандарту «Вчитель початкових 

класів закладу загальної середньої освіти» виокремлюємо рефлексивні вміння 

вчителя початкових класів відповідно до кожної трудової функції. 

Розглянемо детальніше означені положення. 

Для виявлення процесуальних рефлексивних умінь учителя початкових 

класів надзвичайно важливим є зʼясування етапів та механізмів його 

рефлексивної діяльності. На основі узагальнення наукових поглядів щодо 

дослідження процесуальних характеристик рефлексії, про що детально 

описано в підрозділі 1.1, схарактеризуємо наше розуміння рефлексивної 

діяльності вчителя початкових класів. 
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Нагадаємо, що первинною умовою запуску рефлексії є розрив 

безпосереднього, автоматичного поточного процесу або дії, що призводить до 

припинення безперервного ходу будь-якої діяльності. На думку Т.В. Разіної, 

причиною зупинки може бути виникнення проблемності в розв’язанні 

вчителем мисленнєвої чи предметної діяльності. У науковій літературі 

«проблемність» – пізнавальне утруднення, протиріччя, що для конкретного 

суб’єкта в конкретній ситуації є складним для розв’язання й може проявлятися 

у вигляді запитання самому собі 193, с. 248. Це може бути пов'язано з 

відсутністю в педагога необхідних знань, умінь, матеріалів для успішного 

виконання діяльності, його сумнівами щодо правильності власних дій, емоцій, 

неможливістю продовження колективної діяльності через брак комунікації 

між учасниками освітнього процесу тощо.  

Припинення діяльності не означає автоматичного початку рефлексії. З 

огляду на це, умовно виокремлюємо такі етапи рефлексивної діяльності 

вчителя: дорефлексивний, рефлексивний і післярефлексивний.  

Дорефлексивний етап – є підготовкою до рефлексії, який здійснюється 

на рівні миследіяльності. Механізмом цього етапу є рефлексивна пауза, для 

здійснення якої необхідна свідома відмова вчителя від виконання неуспішної 

діяльності.  

Власне рефлексивний етап є початком рефлексії, першим механізмом 

якої стає «рефлексивний вихід» (Г.П. Щедровицький). Вихід на рівень 

«чистого мислення» для вчителя є можливістю вийти «за межі» виконуваної 

діяльності, поглянути на неї ззовні та «зробити предметом аналізу, змістом, 

який потрібно зрозуміти» 259. Отже, відбувається процес «рефлексивного 

перетворення», сутністю якого є зміна позиції вчителя з « Я – дію» на «Я – 

рефлексую». У цій новій рефлексивній позиції вчитель повинен здійснити 

аналіз послідовності власних дій з метою знаходження причин неуспішності. 

Отже, аналіз послідовності дій – ще один механізм рефлексії, який ми 

виокремлюємо. Особливістю аналітичної діяльності педагога в рефлексивній 
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позиції є те, що він має знайти утруднення та сформулювати його для себе як 

задачу, яку потрібно розв’язати. Рефлексивному аналізу підлягають 

утруднення, які мають суб’єктивний характер, оскільки їх подолання 

спричиняють зміни професійно-особистісних якостей учителя та його 

професійної діяльності 148. Під утрудненням у педагогічній науці 

розуміють: наявність протиріччя між необхідністю виконання певної 

діяльності й недостатністю знань та умінь, що забезпечують успішність цього 

виконання 183, с. 5; «суб'єктивне відчуття неможливості отримати результат 

у діяльності, процес фіксації незадоволеності станом діяльності» 109, с. 29. 

Часто фахівець не усвідомлює власних труднощів, не може сформулювати 

задачу, не володіє методами її вирішення, і, як наслідок – не бачить перспектив 

позитивного розвитку проблеми. Припинення дій у цей період негативно 

вплине на ефективність його діяльності та може стати каталізатором нервових 

зривів, заниженої самооцінки та незадоволення професією 183, с. 128. 

Продуктивним кроком для педагога в цій ситуації буде аналіз власної 

педагогічної діяльності та себе, як професіонала, замість пошуку причин 

неуспішності в зовнішніх умовах. 

Таким чином, якщо вчитель володіє знаннями та вміннями щодо 

здійснення рефлексії, то його попередня діяльність (частково або повністю) 

стає матеріалом для рефлексивного аналізу.  

На цій стадії головним для вчителя – не залишитися на рівні інтуїтивного 

«розуміння» проблеми, не використовувати стереотипні підходи, а звернутися 

до наукових категорій. Відтак, наступним механізмом рефлексивного етапу є 

категоризація, як аналітичний пошук, напрацювання та упорядкування 

необхідних знань, засобів, методів, що потрібні для виходу з утруднення.  

Отже, рефлексія допомагає зруйнувати професійні стереотипи в роботі 

вчителя та визначити конструктивні шляхи оптимізації педагогічної 

діяльності. 
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Напрацьований в рефлексивній позиції аналітичний матеріал 

співвідноситься з метою, завданнями проблеми та уявляється як цілісна 

система розв’язання утруднення. На цій стадії виокремлюємо рефлексивний 

механізм – конструювання.  

Оскільки результат процесу конструювання є надбанням мисленнєвої 

сфери, потрібно його представлення в знаковій формі у вигляді схеми, плану, 

формули, моделі, загального опису тощо. Таким чином, одним з 

найважливіших механізмів рефлексивної діяльності стає схематизація. 

Схематизований зміст як «картинка нової діяльності» А.А. Тюков допомагає 

вчителю усвідомити загальний план дій.  

Для надання загальній схемі ознак та особливостей реальної проблеми, 

відбувається об’єктивація змісту, який було напрацьовано в рефлексивній 

позиції.  

Отже, останнім механізмом рефлексивного етапу стає об’єктивація. 

Третій етап – післярефлексивний – характеризується «поверненням» 

вчителя з рефлексивної позиції (рівень мислення) до позиції виконавця (рівень 

миследіяльності). На цій стадії виокремлюємо механізм – рефлексивне 

повернення. Завершує цей етап перевірка вчителем створеної моделі діяльності 

в реальних умовах (Додаток А). 

Схему рефлексивної діяльності вчителя початкових класів подано на 

рис. 2.1. 

Таким чином, схарактеризовані етапи та механізми рефлексивної 

діяльності вчителя початкових класів є тими способами рефлексивних дій, які 

в процесі опанування стають рефлексивним вміннями вчителя.  

Це дає змогу визначити процесуальні рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів на підставі механізмів рефлексивної діяльності.  

Для зручності подаємо ці уміння в таблиці 1.4. 
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Рис. 2.1. Схема рефлексивної діяльності вчителя початкових класів 

 

Отже, усвідомлення вчителем етапів та механізмів власної рефлексивної 

діяльності дає змогу завдяки процесуальним рефлексивним умінням 

застосовувати їх для аналізу та регуляції різних сфер професійної діяльності.  

На підставі наукових досліджень А.А. Деркача, А.В. Карпова, 

І.М.Семенова, С.Ю.Степанова та ін., враховуючи особливості професійної 

діяльності вчителя початкових класів за сферою спрямованості рефлексії 

виокремлюємо: інтелектуальні, особистісні, діяльнісні та комунікативні 

рефлексивні вміння вчителя. Схарактеризуємо їх.   

А К1 К2 Сх Об 
М 

Рв* 

 

 

Рп 

РП 
МД Я-діяч Я-виконавець 

 

МД – миследіяльність       М – чисте мислення 

 

I. Дорефлексивний етап:        Рп - рефлексивна пауза 

II. Рефлексивний етап:            Рв – рефлексивний вихід 

                                               Апд – аналіз послідовності дій 

                                               К1 – категоризація  

                                               К2 – конструювання 

                                               Сх – схематизація 

                                               Об– обʼєктивація 

III. Післярефлексивний  етап:  Рп – рефлексивне повернення 

 

 

 

 

  

 

 



89 
 

 
 

Таблиця 1.4 

Зміст та характеристика процесуальних рефлексивних умінь 

вчителя початкових класів (на основі етапів та механізмів рефлексії) 

Етапи  Механізми  Рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів  
рефлексивної діяльності вчителя 

Дорефлексивний  
Рефлексивна 

пауза 

Уміння: 

- свідомо здійснювати 
рефлексивну паузу 

Рефлексивний 

1. Рефлексивний 
вихід 

- «виходити» в зовнішню 
позицію (позицію «над») відносно 

виконуваної діяльності; чітко 

розмежовувати, «не склеювати» (за 
Г.П. Щедровицьким) позиції «Я-

дію» і «Я-рефлексую»; 

- фіксувати та організовувати 

зміст різних діяльностей 

2.Аналіз 

послідовності дій 

- відтворювати послідовність 
дій виконуваної діяльності з метою 

визначення помилок 

3.Категоризація 

- використовувати попередню 

діяльність як матеріал для 

вироблення знань, засобів, методів 
побудови майбутньої діяльності 

4.Конструювання 
- співвідносити об'єкти нової 
діяльності з об'єктами, метою та 

результатом попередньої діяльності 

5. Схематизація 

- об'єднати за допомогою 

схеми  частини в загальну картину 
нової діяльності 

6. Об’єктивація 

- екстеріоризувати та 

інтерпретувати схеми (моделі) нової 
діяльності 

Післярефлексивний 
Рефлексивне 

повернення 

- свідомо здійснювати перехід 
з позиції «Я-рефлексую» на «Я- 

виконую» 

 

Інтелектуальні рефлексивні вміння вчителя початкових класів 

розглядаємо як уміння аналізувати та співвідносити власні дії з предметною 

ситуацією, усвідомлювати та контролювати логіку власного судження та дій, 
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індивідуально-психологічні особливості, свій психічний стан в умовах 

розв’язання проблемної ситуації відповідно до рівня розуміння її предметного 

змісту. Психологічною реалізацією означених умінь буде когнітивна та 

перцептивна сфери життєдіяльності педагога.  

Особистісні рефлексивні вміння вчителя початкової школи 

застосовуються для відстеження, аналізу та перебудови особистісних змістів, 

з якими себе ототожнює власне «Я» в процесі життєдіяльності. Це уміння 

вчителя аналізувати та усвідомлювати власну «Я-концепцію», мотиви своїх 

вчинків у різних життєвих та педагогічних ситуаціях, адекватно сприймати 

себе, аналізувати власні педагогічні й особистісні якості, усвідомлювати 

необхідність постійного розвитку. Сферою вияву означених рефлексивних 

умінь буде особистісне й професійне «Я» педагога. 

Діяльнісні рефлексивні вміння вчителя початкових класів реалізуються 

в життєвих ситуаціях та в його професійній діяльності. До них відносимо 

уміння співставляти мету, умови, наявні засоби з прогнозованим результатом, 

свідомо виявляти утруднення та неможливість продовжувати хід власної 

діяльності, критично оцінювати послідовність виконаних дій, знаходити 

власні або запозичені з культурного досвіду ресурси для моделювання нової 

діяльності. 

Комунікативні рефлексивні вміння вчителя початкових класів 

характеризуємо як уміння аналізувати власну позицію в процесі взаємодії з 

учасниками життєвого простору, співвідносити свої думки та 

переосмислювати зміст уявлень, понять відповідно до результату спільної 

діяльності або позиції інших учасників спілкування (дітей, батьків, колег, 

друзів тощо), уміння «вийти» в проблемній ситуації в зовнішню позицію до 

діяльності, що аналізується. Психологічною сферою реалізації означених 

умінь буде життєдіяльність та професійна діяльність вчителя (Додаток Б). 

Зрозуміло, що окреслені типи рефлексивних умінь в професійній 

діяльності вчителя початкової школи діють варіативно, залежно від 

конкретної ситуації. Високий рівень оперування рефлексивними вміннями в 



91 
 

 
 

складних, заздалегідь непрогнозованих педагогічних ситуаціях, часто в 

умовах дефіциту часу стає запорукою успішної професійної діяльності 

педагога, показником його професіоналізму.  

Цілком підтримуємо думки В.А. Семиченко, що педагогічна діяльність 

є складним багатоплановим явищем, що потребує від вчителя вміння діяти 

одночасно в різних часових «вимірах»: у спонтанному реагуванні в 

предметних ситуаціях, співвіднесенні прогнозованих дій з фактичним 

перебігом подій, необхідністю внесення коректив у порівнянні з минулою 

ситуацією [211]. Наявність вищезазначених особливостей учительської 

професії, на нашу думку, зумовлює застосування ретроспективної, 

ситуативної та перспективної рефлексії [102, с.32].  

Відтак, за часовими параметрами виокремлюємо ретроспективні, 

ситуативні та перспективні рефлексивні вміння вчителя початкових класів. 

Ситуативні рефлексивні вміння розглядаємо як уміння вчителя в 

поточній ситуації аналізувати логіку власних суджень, мотиви вчинків; 

співвіднесення предметних дій, особистісно-професійних якостей та 

емоційного стану з актуальною ситуацією; аналіз власного образу, який 

сприймають учасники спілкування. 

Ретроспективні рефлексивні вміння визначаємо як уміння, що 

застосовуються для аналізу вчителем в минулій ситуації власних дій та їх 

підстав; проявів особистісних і професійних якостей; мети, основних етапів, 

засобів та результатів діяльності, що відбулася; осмислення власної позиції в 

процесах комунікації. 

Перспективні рефлексивні вміння використовуються для аналізу 

вчителем власного інтелектуального потенціалу, особистісних і професійних 

якостей для ефективного здійснення майбутньої діяльності; усвідомлення 

мети, завдань, етапів і результатів прогнозованої діяльності; власної ролі в 

колективній взаємодії. (Додаток В). 

Виходячи з того, що педагогічна рефлексія може бути спрямована на 

власну діяльність учителя, зміст освітнього процесу, діяльність учнів та колег 
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[157, с. 26], а також у світлі концептуальних засад Нової української школи ми 

конкретизували рефлексивні вміння вчителя на основі професійного 

стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» до 

кожної трудової функції (60 умінь). (Додаток Г). 

Таким чином, рефлексивні вміння вчителя початкових класів є 

особливим особистісно-професійним утворенням, системою дій та операцій 

рефлексивної діяльності, що контролюється свідомістю; розглядаємо 

метаінтегральним поняттям, що є механізмом регуляції внутрішньої 

(психічної) та зовнішньої (предметної) діяльності вчителя;  

Рефлексивні вміння вчителя початкових класів класифікуємо на 

підставі: механізмів рефлексивної діяльності (процесуальні); сфери 

спрямування рефлексії (інтелектуальні, особистісні, діяльнісні та 

комунікативні); за часовими параметрами (ретроспективні, ситуативні та 

перспективні); за трудовими функціями вчителя початкових класів на основі 

професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти». 

Рефлексивні вміння вчителя початкових класів є динамічним явищем, 

яке розвивається в процесі професійного розвитку фахівця. Відтак, цінним є 

аналіз існуючої практики розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти. 

 

 

1.3. Світовий та вітчизняний досвід розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної освіти 

 

Логічним продовженням теоретичних основ дослідження феномена 

«рефлексивні вміння вчителя початкових класів» у системі післядипломної 

освіти став аналіз та осмислення особливостей його розвитку в світовій та 

вітчизняній практиці. У цьому сенсі досвід розвитку рефлексії та 

рефлексивних умінь учителів у процесі підвищення кваліфікації в розвинених 
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країнах Європи, Америки, Азії представляє значний інтерес. Оскільки процеси 

реформування й модернізації національних освітніх систем у цих країнах 

відбуваються частіше, ніж в інших, це актуалізує застосування інноваційних 

методів й форм професійного розвитку педагогічних працівників, зокрема 

вчителів початкової школи. 

Так, серед європейських країн досвід Фінляндії заслуговує на увагу. 

Передусім зазначимо, що з 1998 року в країні діє закон про професійну освіту 

дорослих, який регулює особливості взаємодії системи освіти та ринку праці. 

Для цього в Фінляндії працюють спеціальні комітети з професійної освіти, 

Консультативна рада з співробітництва, Рада з питань освіти дорослих, які 

підпорядковані Міністерству освіти та культури Фінляндії [206, c. 69] 

Під час навчання в педагогічних університетах розвиток рефлексивних 

умінь майбутніх учителів, рефлексивного ставлення до навчання та обраної 

професії відбувається в процесі науково-дослідної роботи, практичних занять, 

проходженні педагогічної практики в школі, в яких обов’язковим елементом є 

аналіз власної освітньої діяльності. 

Подальший розвиток рефлексії та рефлексивних умінь фінських 

учителів відбувається на курсах підвищення кваліфікації, професійних 

семінарах, відвідування яких є загальноприйнятим явищем та організовується 

безпосередньо освітніми закладами (школи мають власний бюджет на 

підвищення кваліфікації), Національною радою з питань освіти (The National 

Board of Education), Національним центром професійного розвитку в галузі 

освіти (The National Centre for Professional Development in Education), 

відділами освіти, факультетами вищих навчальних закладів за кредитною 

системою навчання [106].  

У Фінляндії розповсюдженими є короткострокові (6-8 освітніх кредитів) 

і довгострокові (25-60 освітніх кредитів) курси та проєкти підвищення 

кваліфікації. Так, у межах короткострокової програми, розрахованої на 6 

кредитів (6 місяців), фінські вчителі два дні кожного місяця крім відвідування 

лекцій, навчання в групах тощо відвідують і рефлексивні семінари. В 
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інтервалах між очними зустрічами обов’язковою є індивідуальна рефлексія. 

Також учителі отримують список літератури для самоосвіти, ведуть журнал з 

питань професійного зростання та самооцінювання, беруть участь у проєкті 

професійного розвитку, який має бути корисним для них самих, учнів і 

освітнього середовища [61].  

Отже, як бачимо, розвиток рефлексивних умінь учителів початкової 

школи Фінляндії відбувається під час очного навчання, в процесі підвищення 

кваліфікації та безпосередньо в процесі педагогічної діяльності, що, 

безумовно, спонукає педагогів до постійного рефлексивного аналізу власного 

професійного досвіду та сприяє розвитку рефлексивних умінь. 

Підвищення кваліфікації педагогів у таких країнах, як Велика Британія, 

Канада та США відбувається за інституційними (ефективність яких залежить 

від організації партнерства між різними інституціями) та моделями, які 

використовуються на рівні загальноосвітніх шкіл, навчального середовища, 

професійної спільноти вчителів [155]. 

Особливістю програм підвищення кваліфікації американських, 

британських та канадських вчителів є формування рефлексивного ставлення 

вчителів до власного професійного розвитку. У цих країнах існує тісна 

співпраця між інституціями системи неперервної освіти та навчальними 

закладами і, відтак, зміст, форми та моделі програм професійного розвитку 

вчителів відповідають їх професійним потребам, особистісним і педагогічним 

інтересам та співвідносяться з етапом розвитку кар’єри. Таким чином, 

педагоги мають змогу брати активну участь у розробці, плануванні, 

застосуванні та оцінюванні цих програм. Такий осмислений підхід 

педагогічних працівників до підвищення своєї кваліфікації, безперечно, 

змушує їх постійно аналізувати рівень власної компетентності, що потребує 

розвинених рефлексивних умінь.  

Зауважимо, ще наприкінці XX століття британськими ученими було 

визначено провідну роль педагогічної рефлексії в професійній підготовці 

педагогів на всіх етапах неперервної освіти. Так, розвитку рефлексивних умінь 
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майбутніх учителів, зокрема вчителів початкових класів, сприяє проходження 

педагогічної практики, обов’язковою складовою якої є здійснення учителем 

самоаналізу проведених уроків, складання портфоліо, рефлексія самостійно 

проведених занять з обговоренням в групі отриманих результатів. Такий 

підхід до організації практики сприяє формуванню позитивного ставлення 

вчителя до рефлексивної діяльності, осмисленню та поглибленню його 

первинного педагогічного досвіду та розвитку уявлень про власні перспективи 

в педагогічній діяльності. 

Останніми десятиліттями в системі неперервної освіти Великобританії 

використовується рефлексивна педагогіка, засновником якої є М. Дж. Уоллес. 

Основна ідея рефлексивної педагогіки полягає в тому, що розвиток 

компетентності вчителя залежить від його активності, свідомого бажання 

змінюватися та уміння аналізувати власний професійний досвід. Більше того, 

«практика стає джерелом професійного зростання вчителя лише тоді, коли 

вона є постійним об’єктом структурованого аналізу: невідрефлексована 

практика марна і з часом веде не до розвитку, а до професійної стагнації 

вчителя» [290, c.25].  

Вибір рефлексивної моделі професійного розвитку вчителя, на думку 

М. Дж. Уоллеса, зумовлений особливістю педагогічної професії, в якій 

учитель повинен творчо підходити до вирішення виникаючих проблем та бути 

професіоналом, який систематично рефлексує свою діяльність [290, с. 34].  

У зв’язку з цим стратегічним завданням навчання педагогів дослідник 

вважає не стільки повідомлення нової інформації, скільки розвиток 

рефлексивних здібностей, від рівня та якості яких залежить професійна 

компетентність учителя [289, c. 8]. Розвивати рефлексивні здібності та 

навички потрібно в процесі розв’язання ситуативних професійних проблем, з 

якими вчитель повсякденно стикається в своїй педагогічній діяльності. 

Основним сенсом аналізу цих ситуацій буде розвиток у вчителя мисленнєвих 

умінь, за допомогою яких він зможе самостійно корегувати усталені уявлення 

щодо різних аспектів педагогічної діяльності та знаходити нові підходи до 
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вирішення актуальних освітніх проблем. До таких умінь відносяться уміння: 

побачити в педагогічній ситуації проблему, конкретизувати, структурувати її 

та сформулювати у вигляді педагогічних завдань; орієнтуватися на учня як 

активного суб’єкта освітньої діяльності, що має свої мотиви й цілі; зробити 

предметом аналізу кожний крок своєї педагогічної діяльності; виявляти нові 

проблеми, що є наслідками попереднього досвіду; приймати оптимальне 

рішення в умовах невизначеності, створювати «поле можливостей» для 

педагогічного маневру; аналізувати педагогічну ситуацію в динаміці її 

розвитку, бачити близькі та віддалені результати; в ситуації дефіциту часу 

приймати гідне рішення виходу зі складних педагогічних ситуацій; залучати 

різноманітні теорії для осмислення власного досвіду; аналізувати й 

акумулювати в професійній діяльності кращі зразки педагогічної теорії та 

практики [57, c. 346]. 

Отже. в практичному значенні рефлексивна педагогіка допомагає 

вчителю здійснювати управління власною професійною діяльністю в умовах 

динамічного освітнього процесу, що, безперечно, сприяє підвищенню 

професійного рівня вчителя.  

Аналіз професійних стандартів учителів Великої Британії [271, 272], 

Шотландії [287] також доводить, що рефлексія є важливим чинником 

професійної компетентності педагога, володіння якою дає змогу аналізувати, 

критично оцінювати та вдосконалювати власну практику згідно з стандартами 

на всіх етапах кар’єри. Більше того, вчителі як рефлексивні, досконалі, 

допитливі фахівці мають брати участь у вирішенні освітніх проблем та бути 

ключовими суб’єктами в проведенні інноваційних змін у галузі освіти  

[277, 287].  

Цікавим для нашого дослідження є висновки Генеральної викладацької 

ради Північної Ірландії «Teaching: the Reflective Profession» щодо розуміння 

компетенцій сучасного вчителя та характеру педагогічної діяльності в цілому. 

Спираючись на висновки R. Sharpe [284], що професійні знання більше не 

розглядаються, як стандартизована та фіксована база знань, а скоріше 
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відображають синтез досліджень, накопичений досвід та обмін досвідом, 

твердження про компетентність вчителя ґрунтуються на думці, що її 

досягнення є процесом розвитку, який триває протягом всієї кар’єри вчителя 

та, якщо необхідно, перевершує початкову педагогічну освіту. Виходячи з 

цього, одним із принципів, що лежить в основі компетентності вчителя є 

рефлексивний характер його професійної діяльності. Роль вчителя як 

рефлексивного практика, дослідника полягає в тому, щоб осмислювати 

освітній процес, оцінювати якість освітніх послуг у власному класі, визначати, 

як власне викладання сприяє успішності всього освітнього закладу. Отже, на 

основі рефлексії вчителі досліджують власну викладацьку діяльність, 

аналізують ефективність уроку чи серії уроків, намагаючись з’ясувати, яким 

чином зробити більш ефективним освітній процес у майбутньому. У цьому 

контексті рефлексивна практика не є додатковою майстерністю вчителя, вона 

розглядається як усвідомлена частина професійної ідентичності, професійного 

мислення вчителя, що цілісно інтегрована в усі професійні компетентності 

[286]. Отже, рефлексивні вміння, на основі яких реалізується рефлексія в 

педагогічній практиці, є підґрунтям професіоналізму вчителя, механізмом 

самовдосконалення та ефективної педагогічної діяльності. 

Варто зазначити, що дослідження проблем рефлексії та рефлексивних 

умінь учителів початкових класів у роботах зарубіжних авторів [282, 276, 281] 

розглядається в контексті розвитку професіоналізму педагога. Як 

стверджують S. Bubb, P. Earley [269, 275] однією з характерних рис учителя-

професіонала є прагнення до самовдосконалення, що передбачає постійно 

обмірковувати свій досвід, самостійно визначати власні потреби у підвищенні 

кваліфікації, усвідомлювати необхідність навчатися протягом життя. Так, 

учителі початкової школи характеризуються як рефлексивні практики, що 

вміють вчитися на власному досвіді та мають розвинене рефлексивного 

мислення, яке стає одним з інструментів досягнення успіхів у професії [268]. 

На сучасному етапі розвитку післядипломної освіти Китаю рефлексія 

розглядається одним з найважливіших засобів самопізнання вчителем власної 
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педагогічної практики, фактором професійного самовдосконалення, 

узгодженням колишнього досвіду з новими знаннями. Цікавим є 

висловлювання китайського дослідника Лі Сяне, який підкреслює, що без 

рефлексії навіть двадцятирічний педагогічний досвід учителя перетворюється 

лише на двадцятиразове повторення досвіду першого року роботи [177, с. 83]. 

З огляду на це, ефективним методом підвищення кваліфікації китайських 

педагогів є рефлексивні спостереження уроків досвідчених учителів у школі 

та активна практика, що передбачає проведення та самоаналіз уроків 

слухачами курсів. На думку китайських учених, уміння аналізувати власний 

професійний досвід, робити важливі висновки та оцінки ведуть до підвищення 

педагогічної майстерності вчителя.  

Отже, вважаємо доцільним детальніше розглянути основні методи 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у зарубіжних 

країнах. 

Так, рефлексивний метод (reflective practice) широко застосовується в 

процесі професійного розвитку вчителів початкової школи США, Великої 

Британії та Канади. Проте з погляду D. Ross, «навіть досвідчені вчителі є 

«новачками» в рефлексивній практиці й не володіють рефлексивними 

вміннями» 283. Сутність цього методу полягає в щоденному дослідженні та 

аналізу вчителем власної педагогічної діяльності, що, на думку вченого, є 

проявом його професійного обов’язку, показником відданості інтересам учнів.  

Застосування рефлексивного методу слугує підвищенню кваліфікації 

педагога, оскільки вивчення різних аспектів педагогічної практики, 

дослідження їх у власній діяльності, критичний аналіз та висновки 

удосконалюють роботу вчителя та сприяють професійному розвитку 270. 

Дослідження власної практики вчителями загальноосвітніх 

американських шкіл, що відбувається на рефлексивній основі, впливає і на 

успішність освітнього процесу учнів. Так, M. King виокремлює декілька 

рівнів, на яких може відбуватися дослідження: особистісному (аналіз власних 
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цілей, досвіду, змісту, методів, форм педагогічних інтервенцій на успішність 

дітей); соціальному (аналіз та підтримка основних норм і цінностей 

суспільства); професійно-колегіальному (аналіз практики інших вчителів, 

співпраця в професійних спільнотах, участь у розробці рішень щодо 

вдосконалення системи освіти) 279, с. 7 . 

Наративний метод, який застосовується в процесі підвищення 

кваліфікації британських, канадських та американських педагогів, на наш 

погляд, також сприяє розвитку рефлексивних умінь учителів початкової 

школи. Метод передбачає усну чи письмову розповідь учителя про події, 

випадки з власної педагогічної практики та обговорення й аналіз описаної 

ситуації з колегами 275. Важливими рефлексивними ознаками наративного 

методу, на нашу думку, є можливість для вчителя здійснити ретроспективний 

аналіз власної поведінки в ситуації та оцінити варіанти дій, що запропонували 

колеги. Цей метод є досить ефективним інструментом формування в педагога 

позитивного ставлення до рефлексивної діяльності, розвитку різних типів 

рефлексивних умінь і творчого підходу до вирішення педагогічних ситуацій. 

Наступний метод, що сприяє розвитку рефлексії та рефлексивних умінь 

учителів США, Канади, Великобританії, – ведення рефлексивних щоденників, 

у яких фахівці аналізують набутий досвід, коментують думки з приводу 

застосування інноваційних технологій, занотовують своє розуміння 

особливостей викладання освітніх дисциплін тощо. Використання цього 

методу розвиває рефлексивне мислення педагога, уміння робити предметом 

аналізу кожний крок своєї діяльності.  

Портфоліо як збір учителем матеріалів за певний проміжок часу, що 

ілюструє різноманітні аспекти педагогічної діяльності, на нашу думку, також 

сприяє розвитку педагогічної рефлексії вчителя. Досить часто метод 

портфоліо використовують як засіб, що мотивує вчителів для обговорення 

різних аспектів педагогічної практики. Оцінювання портфоліо іншими 

колегами та адміністрацією навчального закладу сприяє більш глибокому 
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аналізу вчителем педагогічного досвіду, усвідомленню теорії та практики 

педагогічної діяльності, розвитку бажання колегіально обговорювати як 

власні проблеми, так і актуальні питання освіти [155]. Варто зазначити, що 

введення щоденників рефлексії, рефлексивних звітів, портфоліо є 

розповсюдженою практикою в роботі з молодими педагогами, які працюють у 

школі перший рік. Такий підхід сприяє успішній адаптації молодих фахівців 

до роботи в освітньому закладі та збереженню в професії ефективних 

педагогічних кадрів.   

Розвиток рефлексивного ставлення педагогічних працівників до власної 

професійної діяльності є актуальною проблемою в післядипломній освіті 

пострадянських країн.  

На важливості рефлексивної діяльності вчителя початкової школи 

наголошено в професійному стандарті «Педагог», затвердженому в Республіці 

Казахстан у 2017 році. Так, однією з особистісно-професійних 

компетентностей учителя початкових класів є «уміння рефлексувати над 

власною практикою та вносити зміни», а професійними вміннями 

дослідницької діяльності вчителя визначено «уміння використовувати методи 

та прийоми рефлексії в контексте дослідження освітнього середовища та 

практики» [190]. Отже, цей нормативний документ підкреслює значущість 

рефлексивної діяльності для вчителя початкової школи та, на наш погляд, 

визначає необхідність та доцільність розвитку рефлексивних умінь як на етапі 

професійної підготовки майбутніх вчителів, так і в післядипломній освіті. 

У Російській Федерації процес дослідження проблем рефлексії має 

потужні наукові розробки ще з часів СРСР (М.Г. Алексєєв, Д.Б. Ельконін, 

В.В. Давидов, С.Ю. Семенов, І.Н. Степанов,  Г.П. Щедровицький, Е.Г. Юдін 

та ін.). Ці ідеї впроваджувались у практику освітньої діяльності шкіл, вищих 

навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.  

Так, з 90-тих років XX століття дослідження рефлексії здійснювалося в 

контексті підготовки фахівців у післядипломній освіті, що вимагало більш 

глибокого аналізу та розкриття специфіки педагогічної рефлексії в процесі 
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курсів підвищення кваліфікації вчителів, зокрема й учителів початкової 

школи. Модернізація післядипломної системи освіти відбувалася на основі 

суб’єктного підходу в навчанні дорослих. Цей підхід, ґрунтуючись на 

принципах розвитку педагогічної рефлексії, дозволяв вийти на самостійне 

планування, саморегуляцію та самооцінку вчителями власної освітньої 

діяльності в системі післядипломної освіті. 

Для цього в процесі курсів підвищення кваліфікації активно 

застосовувались рефлексивні технології. Однією з таких технологій, що 

будується на рефлексії та може інструментально забезпечити, є технологія 

розвитку критичного мислення. Вона була розроблена в межах проєкту 

«Читання та письмо для розвитку критичного мислення» та адаптована 

російськими педагогами та психологами до застосування на різних рівнях 

освіти. Ця технологія розвиває уміння застосовувати рефлексивні механізми в 

мисленнєвій діяльності вчителя, оскільки трьохфазова структура уроку 

розвитку критичного мислення (виклик – осмислення – рефлексія) 

співвідноситься з етапами розгортання рефлексивного акту. Методичні 

прийоми технології сприяють розвитку багаторівневої рефлексії, оскільки 

результати первинної рефлексії стають предметом рефлексії більш високого 

порядку [157].  

У процесі навчальної діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації 

також використовувалися метод проєктів, дебати, дослідні та дискусійні 

технології, кейс-метод, педагогічні майстерні, технологія портфоліо, шо в 

повній мірі можуть бути віднесені до технологій рефлексивного характеру, 

оскільки мають на меті опанування вчителем способами рефлексивного 

мислення, метапредметними когнітивними вміннями, які в подальшому 

входять до складу його інтелектуального апарата та стають інструментами 

самоосвіти та саморозвитку вчителя [157, с. 28]. 

Останні десятиліття вивчення проблем педагогічної рефлексії в 

російських закладах післядипломної освіти висвітлювались у дослідженнях 
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М.М Аверіної [3], В.О. Метаєвої [148, 149], І.В. Муштавінської [157] 

Г.С. Сухобской [226]  та ін.  

Проте цікавим для нас виявився той факт, що в Професійному стандарті 

«Педагог (педагогічна діяльність у дошкільній, початковій загальній, основній 

загальній, середній загальній освіті (вихователь, учитель)», затвердженому в 

Російській Федерації, про необхідність формування рефлексивного ставлення 

вчителів до власної професійної діяльності йдеться в контексті умінь 

провідного вчителя, який здійснює координацію та супровід педагогічної 

діяльності працівників освітнього закладу. Про важливість здійснення 

рефлексії вчителями інших категорій мова не йдеться [191].  

Таким чином, аналіз зарубіжного досвіду розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів дає підстави зробити такі узагальнення.  

1. На сучасному етапі розвитку освіти спостерігається зміна 

професійної ролі педагога: від учителя-виконавця, до компетентного, 

думаючого професіонала – рефлексивного практика, про що зазначено в 

професійних стандартах педагогів, моніторингових дослідженнях якості 

освіти та наукових публікаціях щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

2. Процес розвитку рефлексивних умінь педагогів у Великобританії, 

Канаді, Китаю, Північної Ірландії, США, Фінляндії, Шотландії є нормативним 

завданням їх професійного розвитку, що реалізується на рівні державних 

освітніх установ, закладів освіти та учительських спільнот. 

3. Основними методами та технологіями розвитку рефлексивних 

умінь учителів в зарубіжних країнах є: рефлексивний та наративний методи, 

ведення рефлексивних щоденників, метод дослідження власної практики, 

портфоліо, технологія розвитку критичного мислення, дебати, дискусійні 

технології, рефлексивні спостереження, самоаналіз уроків тощо. 

4. Застосування рефлексивних методів та технологій навчання в 

процесі підвищення кваліфікації вчителів у країнах світу доводить 
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актуальність та перспективність розвитку означених умінь у педагогів різних 

категорій, зокрема вчителів початкової школи. 

У вітчизняній післядипломній освіті проблема розвитку педагогічної 

рефлексії та рефлексивних умінь є обʼєктом наукових досліджень 

О.Г. Мірошник [150, 152], Т.В. Палько [172], В.В. Примакової [186], 

О.О. Резван [195], Н.Г. Сенчиної [212] та ін.  

Педагогічна рефлексія як механізм розвитку і вдосконалення фахівця 

стає ключовим поняттям у процесах професійного зростання вчителів 

початкової школи, про що з 2018 року нормативно затверджено в 

професійному стандарті «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» [189].  

Реалізація Концепції Нової української школи потребує входження 

українських педагогічних працівників в інноваційний режим роботи, що 

неможливо без якісного підвищення кваліфікації, насамперед у системі 

післядипломної освіти. Це питання торкається суб’єктного становлення 

фахівця в процесі професійного розвитку, в якому провідну роль відіграє 

педагогічна рефлексія.  

Зазначимо, що організація освітнього процесу в системі післядипломної 

освіти детермінується навчальним планом, до складу якого входить освітньо-

професійна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи за спеціальністю «013 Початкова освіта». Програма складається з трьох 

модулів: соціально-гуманітарного, професійного та діагностично-

аналітичного, зміст яких спрямований на реалізацію базових компетентностей 

вчителя початкових класів: професійно-педагогічної, соціально-

громадянської, загальнокультурної, мовно-комунікативної, психолого-

фасилітативної, підприємницької та інформаційно-цифрової. 

 Зауважимо, що одним з показників професійно-педагогічної 

компетентності вчителя є здатність до продуктивної діяльності на основі 

розвиненої педагогічної рефлексії [188].  
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Таким чином, педагогічна рефлексія виступає базовим чинником 

ефективної діяльності, професійного вдосконалення вчителя, а рефлексивні 

вміння – механізмом реалізації педагогічної рефлексії на практиці.  

З огляду на це, важливим завданням системи післядипломної освіти в 

період упровадження освітніх інновацій є розвиток рефлексивних умінь 

учителя початкової школи.  

Нами були проаналізовані навчальні плани, освітньо-професійні 

програми курсів підвищення кваліфікації 10 інститутів післядипломної 

педагогічної освіти України щодо упровадження в освітній процес лекційних, 

практичних занять, спецкурсів, тренінгів, спрямованих на розвиток 

педагогічної рефлексії, рефлексивних умінь учителів початкових класів.  

За результатами здійсненого аналізу в 70% закладів не виявлено заходів, 

спрямованих на розвиток рефлексивних умінь учителів початкової школи в 

системі післядипломної педагогічної освіти.  

Результати подано в таблиці 1.5. 

Аналіз змісту модулів освітньо-професійної програми курсів 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів засвідчив, що в 

КЗЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

розроблено програму підвищення кваліфікації учителів початкових класів 

«Розбудова нової української школи: очікування, реалії, перспективи»  

(30 годин), в яку входить модуль «Академічна свобода вчителя в освітньому 

процесі НУШ.  

Рефлексія та професійний розвиток», розрахований на 6 годин. У 

процесі роботи за цією темою заплановано аналіз слухачами курсів 

компетентностей, необхідних для успішного впровадження Державного 

стандарту початкової освіти, формування умінь розробляти власну траєкторію 

професійного розвитку тощо.  
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Таблиця 1.5 

Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у 

системі післядипломної педагогічної освіти (наявність теми у змісті 

освітньої програми) 

№
 з

/п
 

Назва ІППО 
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я
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1. 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 
- - - 

2 
Рівненський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти   
- - - 

3 КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР - - - 

4 КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР - - - 

5 
Луганський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
- - - 

6 
КЗЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 
+ - - 

7 Харківська академія неперервної освіти - - - 

8 
Волинський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

- - - 

9 
КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних працівників» 
- + + 

10 
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 
- - - 

 

У Комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників» кафедрою педагогіки та 

освітнього менеджменту впроваджено низку заходів на курсовий та 

міжкурсовий періоди, що спрямовані на розвиток педагогічної рефлексії 
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працівників освіти, зокрема і вчителів початкової школи. Так, викладачами 

кафедри розроблено курс «Методика реалізації функції «Рефлексія та 

професійний розвиток» професійного стандарту педагогічних працівників (30 

год). У міжкурсовий період – методичні діалоги «Реалізація методики 

«Рефлексія та особистісно-професійний розвиток» (для заступників 

директорів з навчально-виховної роботи та виховної роботи закладів освіти) 

та презентація навчально-методичного комплексу «Методика реалізації 

функції «Рефлексія та професійний розвиток» професійного стандарту 

педагогічних працівників».  

Такий підхід свідчить про усвідомлення викладачами інститутів 

післядипломної освіти необхідності систематичної роботи щодо формування 

у вчителів початкових класів розуміння сутності педагогічної рефлексії та 

розвитку рефлексивних умінь, але, на жаль, такий підхід ще не є масовим. 

Варто зазначити, що вивчення навчально-тематичного плану курсів 

підвищення кваліфікації вчителів початкової школи та вихователів ГПД (очна 

форма навчання) Луганського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти виявило рефлексивну проблематику в переліку тем для 

підсумкових творчих робіт слухачів курсів: «Рефлексивна культура педагога 

як основа особистісно-професійного зростання», «Рефлексивний підхід до 

організації освітнього процесу в початковій школі як умова саморозвитку 

учня». Змістове наповнення лекційних і практичних занять з теми 

«Формування культури мислення молодших школярів Нової української 

школи» (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР), тематичного 

спецкурсу «Розвиток критичного та системного мислення на уроках в 

початковій школі» (Харківська академія неперервної освіти) спрямовано на 

ознайомлення вчителів з прийомами розвитку мислення молодших школярів, 

що, на наш погляд, потребує зʼясування сутнісних ознак рефлексії.  

Отже, здійснений аналіз вітчизняного досвіду розвитку рефлексивних 

умінь учителів початкових класів у системі післядипломної освіти дає змогу 

зробити такі узагальнення:  
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- по-перше, внесення педагогічної рефлексії до переліку трудових 

функцій професійної діяльності вчителя початкових класів потребує від 

учителя усвідомлення сутності означеного феномена, знання його 

структурних компонентів та умінь здійснювати рефлексивну діяльність в 

освітньому процесі початкової школи. 

- по-друге, на етапі впровадження концептуальних засад Нової 

української школи педагогічна рефлексія виступає базовим чинником 

інноваційної педагогічної діяльності, особистісно-професійного 

вдосконалення вчителя, а рефлексивні вміння – механізмами реалізації 

педагогічної рефлексії в практичній діяльності вчителя. 

- по-третє, на відміну від зарубіжного досвіду в Україні розвиток 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти здійснюється переважно фрагментарно, з ініціативи окремих 

викладачів, що виявляє недостатню усвідомленість важливості розвитку цих 

умінь в освітній практиці інститутів; 

- по-четверте, здійснений аналіз змісту модулів освітньо-

професійних програм курсів підвищення кваліфікації, тем спецкурсів та 

тренінгів підтвердив, що в інститутах післядипломної освіти не створено 

належних умов щодо систематичного та цілеспрямованого розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів. 

З огляду на це, пріоритетним завданням у системі післядипломної 

педагогічної освіти є створення умов щодо оновлення змісту, методів, форм 

курсового підвищення кваліфікації вчителів початкових класів з метою 

розвитку їх рефлексивних умінь. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

Здійснений аналіз теоретичних основ дослідження феномена рефлексії, 

педагогічної рефлексії, педагогічної рефлексії вчителя початкових класів, 
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рефлексивних умінь учителя початкових класів дає підстави зробити такі 

основні висновки за розділом: 

1. Узагальнення філософських учінь на природу рефлексії 

дозволяють визначити її як: принцип людського мислення; предмет розгляду 

знань, критичний аналіз його змісту, методів пізнання; процес самопізнання; 

самосвідомість, засіб розуміння суб’єктом власного буття та мислення; 

джерело нового знання. Як філософська категорія рефлексія досліджується з 

позиції: гносеологічного, онтологічного, діалектичного, епістемологічного, 

феноменологічного, філософсько-антропологічного підходів.  

2. Аналіз поглядів щодо визначення сутності явища «рефлексія» в 

психологічній науці доводить, що вона є метасистемним психічним процесом, 

вищим рівнем розвитку свідомості; етапом та механізмом мислення; процесом 

самопізнання; механізмом самодетермінації, саморегуляції та саморозвитку 

особистості. Рефлексія має стадіальний характер та здійснюється завдяки 

рефлексивним механізмам. Як наукове явище існує в трьох модусах: рефлексія 

як психічний процес, рефлексивність як психічна властивість і рефлексування 

як психічний стан. 

3. Педагогічна рефлексія у сучасній науці розглядається з позиції 

діяльнісного, субʼєктно-діяльнісного, компетентнісного та акмеологічного 

підходів. Характеризується як процес, вид діяльності; інтегроване особистісне 

утворення, сукупність здібностей, способів та стратегій особистості; 

універсальний механізм апробації інноваційних освітніх технологій; чинник 

педагогічної творчості; у складі професійної компетентності вчителя 

виявляється професійно-значущою властивістю особистості; 

метакомпетентністю. Серед основних структурних компонентів педагогічної 

рефлексії визначаються когнітивний, особистісний та діяльнісний. 

4. На підставі аналізу теоретичних досліджень рефлексії як 

міждисциплінарного поняття та особливостей професійної діяльності 

педагогічну рефлексію вчителя початкових класів розуміємо складним 

особистісно-професійним утворенням, що забезпечує процес відображення, 
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аналізу та перетворення фахівцем інтелектуальної, особистісної, професійно-

предметної та комунікативної сфер його діяльності та детермінує її 

ефективність. Педагогічна рефлексія в діяльності вчителя початкових класів 

проявляється як особливий метарівневий психічний процес (рефлексивна 

діяльність), професійна властивість (рефлексивність) і як стан 

(рефлексування). Серед компонентів педагогічної рефлексії вчителя 

початкових класів виокремлюємо: когнітивний (рефлексивні знання), 

операційно-діяльнісний (рефлексивні вміння) та мотиваційно-ціннісний 

(позитивне ставлення вчителя до здійснення педагогічної рефлексії). 

5. Грунтуючись на загальнонауковому розуміння сутності вмінь як 

засвоєних субʼєктом способів виконання розумових і практичних дій, а також 

змісту педагогічної рефлексії вчителя початкової школи, рефлексивні вміння 

вчителя початкових класів розуміємо особистісно-професійним утворенням, 

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

інтелектуальної, особистісної, комунікативної сфер його професійної 

активності для розвязання полімодальних проблемних професійних ситуацій. 

Структуру рефлексивних умінь учителя початкових класів визначаємо 

єдністю теоретичного (основа орієнтувальних рефлексивних дій учителя) та 

практичного (власне вміння як сукупність певних усвідомлених рефлексивних 

дій іта операцій) компонентів. Рефлексивні вміння вчителя початкових класів 

класифікуємо: на підставі етапів та механізмів рефлексії (процесуальні), за 

сферою спрямованості рефлексії (інтелектуальні, особистісні, діяльнісні, 

комунікативні), за часовими параметрами (ситуативні, ретроспективні, 

перспективні) та відповідно до трудових функцій педагога, зазначених у 

професійному стандарті «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти».  

6. Здійснений аналіз світового досвіду розвитку рефлексії та 

рефлексивних умінь учителів засвідчив актуальність дослідження цієї 

проблеми в освітніх системах багатьох країн, нормативне забезпечення, 

застосування різноманітних рефлексивних методів і технологій у процесі 
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професійного розвитку. У вітчизняній післядипломній педагогічній освіті 

розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів характеризується 

недостатнім усвідомленням його важливості на рівні освітніх закладів, 

здійснюється переважно фрагментарно, що залежить від наукових інтересів 

окремих викладачів. 

 

Основні положення розділу висвітлено в публікаціях автора: [13]; [16]; 

[17]; [19]; [22]; [23]; [24]; [26]; [27].  
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РОЗДІЛ II 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНИХ 

УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

 

2.1. Структурно-функціональна модель розвитку рефлексивних 

умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної 

освіти 

 

Узагальнення теоретичних основ дослідження і власне розуміння 

сутності феномена «рефлексивні уміння вчителя початкових класів» створили 

підґрунтя для визначення особливостей його розвитку в системі 

післядипломної педагогічної освіти. З огляду на це, доцільним є аналіз 

тлумачень поняття «розвиток» у філософській та психолого-педагогічній 

науці. 

Так, сучасні філософські розвідки висвітлюють означений феномен як 

процес, внаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від 

одного якісного стану до іншого, незворотна, спрямована, закономірна зміна 

матеріальних та ідеальних обʼєктів; один із загальних видів звʼязку [238 

с. 555]. Рух як зміна визначається єдністю буття й небуття, тотожності та 

відмінності, стабільності й мінливості, того, що зʼявляється з тим, що зникає. 

Таким чином, розвиток є вищою формою руху, в процесі якого створюється 

щось нове, здатне до саморуху. Саморух, зі свого боку, відображає зміну 

речей, процесів, явищ під впливом внутрішніх суперечностей, що передбачає 

перехід на вищий рівень розвитку, тобто є саморозвитком [97, с. 67-68]. 

Отже, поняття «розвиток» в філософії характеризується послідовністю, 

спрямованістю, закономірністю, незворотністю змін від нижчого до вищого, 

що призводять до появи нової якості. 
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Розвиток у психолого-педагогічній літературі висвітлюється як «зміни 

від простого до складного, від нижчого до вищого в результаті примноження 

кількісних змін, що ведуть до якісних перетворень у становленні особистості, 

її ціннісного ставлення до навколишнього світу та самої себе» [187, с. 158]. 

Процес розвитку, на думку Л.С. Виготського, підкоряється таким 

самими «законам необхідності, як і все інше в природі» [54, с. 360]. З погляду 

Б.Г. Ананьєва [9], необхідною умовою розвитку людини є процес залучення її 

до діяльності. Важливим зауваження до цього є те, що особистість повинна 

виступати активним субʼєктом цієї діяльності. 

Так само як і Б.Г. Ананьєв, Г.С. Костюк [112] важливими умовами 

розвитку особистості визначає складність діяльності та активну позицію 

самого субʼєкта в ній. Видатний український учений наголошував, що процес 

розвитку особистості підкоряється законам діалектики. З огляду на це, 

джерелом розвитку особистості є наявність суперечностей, які проявляються 

як розбіжності між новими потребами, прагненнями індивіда та наявним 

рівнем опанування засобами їх задоволення; між рівнем розвитку субʼєкта та 

функціями, які йому необхідно виконувати в суспільстві. Інтегруючись, ці 

суперечності утворюють рушійні сили розвитку особистості та вирішуються в 

діяльності, що призводить до появи нових властивостей та якостей 

особистості. Таким чином, внутрішні суперечності, що виникають в житті 

особистості, забезпечують умови для здійснення «саморуху» особистості в 

процесі власного розвитку. 

У тлумаченні поняття «розвиток» І.Я. Лернер також підкреслює 

важливість самоорганізації особистістю своєї діяльності. За визначенням 

ученого, розвиток – це становлення готовності людини до самостійної 

організації своєї діяльності відповідно до завдань різного рівня складності, 

зокрема й таких, що виходять за межі раніше засвоєних. Зрозуміло, що чим 

ширший об’єм знань та умінь, якими оперує людина в нових ситуаціях, чим 

складніші проблеми вона зможе розв’язати, тим вищий рівень її розвитку  

[129, с. 70].  
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Зауважимо, що в науковій літературі також використовується поняття 

«професійний розвиток», як процес формування суб’єкта професійної 

діяльності, який характеризується набуттям ним системи певних властивостей 

в умовах неперервної професійної освіти, самовиховання та здійснення 

професійної діяльності. У процесі професійного розвитку фахівець оволодіває 

системою професійно-важливих якостей, складовими якої є комунікативні, 

мотиваційні, характерологічні, рефлексивні, освітні, інтелектуальні, 

психофізіологічні властивості людини [82, с. 733]. 

Виходячи з вищезазначеного, будемо розглядати розвиток у системі 

післядипломної педагогічної освіти як цілеспрямований, організований 

процес якісних змін, що забезпечує становлення і готовність учителя 

початкових класів до здійснення професійних завдань різного рівня 

складності. 

Потреба в розвитку – найголовніше, «що визначає особистісний смисл 

неперервної освіти й самоосвіти педагога» [121, с. 3]. Ефективність розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти залежить, передусім, від якісного науково-методичного 

забезпечення, важливою складовою якого є науково обґрунтована та 

експериментально перевірена дослідна модель. 

Слово «модель» походить від латинського «modelium» – міра, образ, 

спосіб. У енциклопедичному словнику «модель» – це схема, графік будь-якого 

об’єкта, процесу або явища, що використовується як його спрощена заміна 

[222, с. 817].  

У науковій літературі пропонується розмаїття тлумачень моделі: засіб 

набуття знань, а не самі знання [40, с. 15]; зручна форма знань про 

навколишній світ –  інформаційний еквівалент об’єкта, створений з певною 

метою [10]; штучно створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій, 

знакових форм або формул, який є тільки подібним досліджуваному об’єкту 

або явищу, відображає та відтворює в більш простому вигляді структуру, 

властивості, взаємозв’язки, відносини між елементами цього об’єкта [75]; 
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система елементів, що відтворює певні сторони, зв'язки, функції предмета 

дослідження» [112, с. 37]. 

Ґрунтовне визначення поняття «модель» наводить В.О. Штофф, який 

розглядає її як систему, що мисленнєво уявляється, віддзеркалює або 

відтворює об’єкт дослідження та здатна замінити його так, що дає нову 

інформацію про цей об’єкт [258, с. 22]. У своїй праці автор зазначає, що 

модель допомагає визначити структуроутворювальні компоненти, зрозуміти 

та порівняти зв’язки між ними, конкретизувати питання щодо об’єкта 

дослідження. Функціонування моделі як системи, на думку В.О. Штоффа, 

залежить від дотримання таких умов: уточнення аналогії між оригіналом та 

моделлю; репрезентації, коли в процесі наукового дослідження модель 

виконує роль об’єкта, який вивчається; екстраполяції, коли, дані, отримані в 

результаті дослідження моделі переносяться на оригінальний об’єкт [257, 

с. 87]. 

Основною вимогою, що висувається до моделі є її адекватність реальній 

дійсності за основними суттєвими властивостями, параметрами. 

Отже, модель характеризується тим, що «складається з ідеальних 

утворень (уявлень, думок); відображає найбільш принциповий підхід; має 

високий рівень узагальнення, абстрактності; орієнтована на виявлення 

закономірностей та принципів життєдіяльності; має, як правило, змістовне 

наукове обґрунтування; спеціально утворена способом думки, а не стихійного 

досвіду; структурована, всебічно прорахована, проаналізована»  

[144, с. 399-400].  

У своєму дослідженні використовуємо моделювання як метод 

теоретичного системного аналізу проблем розвитку рефлексивних умінь 

вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Спираємося на висновки О.Я. Букіної, що моделювання є попереднім 

системним аналізом предмета дослідження, дослідницької проблеми, 

результатом якого може бути опис досліджуваного об’єкта як «гіпотетичної 
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системи, що розчленована на якісно різні елементи, пов’язані воєдино» [44] 

або графічна схема.  

Поділяємо думку Є.М. Павлютенкова, що «процес моделювання – це 

відтворення характеристик одного об’єкта на іншому, спеціально створеному 

для їх вивчення» [171, с. 2]. 

Взагалі, моделювання – є дослідженням будь-яких об’єктів, явищ, 

процесів, систем шляхом конструювання та вивчення їх моделей, що дозволяє 

економити витрати на працю й час у процесі дослідної діяльності. 

Варто зазначити, що дослідженню проблем моделювання в педагогіці 

присвячені роботи Н.В. Бордовської [41], О.Н. Дахіна [75], 

В.О. Попкова [185], Є.Б. Троіцького [231] та ін. Аналіз робіт засвідчує, що 

моделювання в педагогічній науці конкретизується як засіб пізнання, як 

система для отримання інформації про іншу систему. 

Вибір нами методу моделювання пояснюється тим, що він репрезентує 

чіткий зв'язок між елементами досліджуваного феномена, виявляє особливості 

процесу розвитку рефлексивних умінь учителя початкових класів у 

післядипломному процесі та формує уявлення про те, «як ефективно змінити 

педагогічну реальність з метою максимального наближення до моделі, що 

ідеалізується» [231]. 

Підставою для розроблення моделі розвитку рефлексивних умінь 

учителя початкових класів у системі післядипломної освіти стали: 

теоретичний аналіз проблеми, визначення сутнісних характеристик та 

основних механізмів явища рефлексії, особливостей професійної діяльності 

вчителя початкових класів (розділ перший дисертаційного дослідження) та 

дослідження з питань моделювання педагогічних систем (О.Н. Дахін, 

Є.М. Павлютенков, В.О. Попков, Є.Б. Троіцький та ін.). 

Розроблення моделі розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти здійснюється на основі системного 

підходу, що спрямований на розкриття цілісності педагогічних обʼєктів як 

систем, виявлення в них різноманітних типів звʼязків та зведення їх у єдину 
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теоретичну картину [622, с. 305]. Для нашого дослідження важливим є те, що 

системний підхід використовується для аналізу й вирішення широкого кола 

проблем розвитку обʼєктів за рахунок зміни їх характеристик або управління, 

що дозволяє перевести обʼєкт у новий, відмінний кращими показниками 

стан [207 с. 35]. На наш погляд, саме системний підхід дозволяє розглянути 

модель процесу розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів як 

систему, визначити її структурні компоненти, проаналізувати взаємодію всіх 

складових, розкрити зміст методів і форм, розвитку означених умінь, а також 

критеріально довести їх доцільність.  

Дослідження обєкта як системи передбачає представлення його 

структури, що відображає структурні елементи, звʼязки між ними та 

функціональні, як виокремлення комплексу цілеспрямованих дій, 

спрямованих на досягнення запланованої мети.  

Отже, доцільним є виокремлення структурно-функціональної моделі 

дослідження. 

Представлена структурно-функціональна модель є цілісною системою, 

що має схематичний й описовий характер та містить чотири блоки: соціально-

цільовий, змістовий, технологічний та результативний (рис. 2.1.).  

Так, цільовий блок містить соціальне замовлення, мету і завдання щодо 

розвитку рефлексивних умінь учителів у системі післядипломної педагогічної 

освіти. У змістовому блоці висвітлено загальні, андрагогічні та спеціальні 

принципи та педагогічні умови розвитку рефлексивних умінь. Компонентами 

технологічного блоку є етапи, методи і форми реалізації поставленої мети і 

завдань.  

У результативному блоці визначено критерії, показники та рівні, що 

отримали в результаті цілеспрямованих дій.  

Розглянемо детальніше зміст кожного блоку структурно-

функціональної моделі.  
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Рис. 2.1. Модель розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти  

 

Принципи 

Загальнонаукові:  системності, свідомості, систематизації, послідовності, науковості, доступності; 

Андрагогічні:  активності та співробітництва; опори на професійний досвід вчителя; контекстності  

навчання;самоосвітньої  діяльності; 

Спеціальні  опори на інформаційну основу дій; діалогічності  навчання; застосування колективних 

форм миследіяльності та мислекомунікації 
 

Підходи: 

діяльнісний, системомиследіяльнісний, андрагогічний, особистісно орієнтований, акмеологічний 

ЗМІСТОВИЙ 

Педагогічні умови 

1. Розвиток мотивації та ціннісного ставлення вчителів до здійснення рефлексивної діяльності 

2. Оновлення змісту післядипломної освіти 
3. Створення рефлексивного середовища шляхом упровадження рефлексивних методів навчання  

 

 Загальні: рефлексивна дискусія, рефлексивний полілог, моделювання професійних проблемних ситуацій, 

рефлексивна інверсія, рефлексивний щоденник, есе 

Курси підвищення кваліфікації: 
мотиваційний тренінг, проблемна лекція, 

спецкурс, рефлексивне середовище 

Міжкурсовий період:  

рефлепрактикум, тренінг, семінари, вебінари. 

майстер-класи, консультування, підтримка в 

онлайн-спільнотах, самоосвітня діяльність 

учителів 

Етапи розвитку 

1.Мотиваційно-діагностичний       2.Змістовно-процесуальний  3.Корекційно-узагальнювальний 

Методи і форми 

Базові: рефлексивна пауза, рефлексивний вихід, аналіз послідовності дій, категоризація, 

конструювання, схематизація, обʼєктивація, рефлексивне повернення 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Критерії розвитку: 

мотиваційно-ціннісний              когнітивний     операційно-діяльнісний 

 

Рівні розвитку: 

початковий                 середній   високий 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ 

 

СОЦІАЛЬНО-ЦІЛЬОВИЙ 

Соціальне замовлення: 

потреба у вчителях початкових класів з розвиненими рефлексивними вміннями (РУ) 

Мета: 

розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти 

 

Завдання 

1. Формування мотивації та ціннісного ставлення вчителів початкових класів до розвитку РУ. 
2. Формування системи професійних знань про педагогічну рефлексію та рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів. 

3. Розвиток способів рефлексивних дій учителів. 
4. Формування індивідуального рефлексивного досвіду вчителів. 
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Цільовий блок містить соціальне замовлення: потреба в учителях 

початкових класів з розвиненими рефлексивними вміннями. На сучасному 

етапі розвитку освіти воно має, на наш погляд, об’єктно-суб’єктний характер. 

З одного боку, на рівні держави та суспільства, – це потреба в педагогах, які 

готові і здатні впроваджувати концептуальні засади Нової української школи 

в практику, з іншого боку, вчителі повинні вміти рефлексивно переосмислити 

власний педагогічний досвід з метою поєднання найкращих технологій 

традиційної школи з інноваційними методиками, відповідно до викликів 

освіти.  

Метою розробленої структурно-функціональної моделі є розвиток 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти. Основними завданнями, що входять до складу соціально-цільового 

блоку, є такі:  

– формування мотивації та ціннісного ставлення вчителів 

початкових класів до розвитку рефлексивних умінь; 

– формування системи професійних знань про педагогічну 

рефлексію та рефлексивні вміння вчителя початкових класів;  

– розвиток способів рефлексивних дій учителя;  

– формування індивідуального рефлексивного досвіду вчителів 

початкових класів  

До змістового блоку входять принципи та педагогічні умови розвитку 

рефлексивних умінь у системі післядипломної освіти. 

Теоретико-методологічним підґрунтям принципів розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти є основні положення: 

− діяльнісного підходу (А.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубінштейн, 

В.Д. Шадриков та ін.), який передбачає розвиток педагогічної рефлексії та 

рефлексивних умінь учителів початкових класів безпосередньо в діяльності, в 

процесі вирішення професійних проблем, через осмислення педагогами мети 
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та завдань, усвідомлення необхідності та важливості розвивати власні 

рефлексивні уміння;  

− системомиследіяльнісного підходу (М.Г. Алексєєв, 

В.А. Розін,  В.В. Рубцов, Г.П. Щедровицький та ін), в якому рефлексія 

розглядається процесом та механізмом мислення, що звʼязує між собою різні 

форми мислення (миследіяльність, мислекомунікацію та чисте мислення); 

− андрагогічного підходу (С.Г. Вершловський, Г.С. Сухобська, 

М.Т. Громкова, С.І. Змєйов, В.В. Олійник, Н.Г. Протасова, М.І. Романенко та 

ін.), що ґрунтується на принципах сумісної діяльності здобувачів освіти щодо 

розвитку рефлексивних умінь з викладачем та іншими вчителями, 

використання професійного та життєвого досвіду в якості одного з джерел 

навчання, можливості швидкої реалізації освітніх результатів у педагогічній 

діяльності вчителя;  

− особистісно орієнтованого підходу (І.Д. Бех, О.М. Пєхота, 

В.О. Сухомлинський, І.С. Якиманська та ін.), який передбачає становлення 

субʼєкт-субʼєктних відношень в процесі розвитку рефлексивних умінь 

учителів, створення активного рефлексивного середовища та врахування 

індивідуальних особливостей та освітніх потреб, розвитку та саморозвитку 

кожного здобувача освіти; 

− акмеологічного підходу (К.А. Абульханова-Славская, О.С. Анісімов, 

А.О. Деркач, Н.В. Кузьміна, С.Ю. Степанов та ін. ), що полягає в розвитку 

уміння вчителя початкових класів здійснювати рефлексивний аналіз з метою 

самовдосконалення в професії, актуалізації свого інтелектуального та 

творчого потенціалу, формування мотивації на досягнення акме на різних 

рівнях професійної зрілості.  

Серед принципів, що становлять методологічне підґрунтя для 

організації процесу розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів 

у системі післядипломної освіти виокремлюємо загальнонаукові, андрагогічні 

та спеціальні. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв’язку один з одним, 
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оскільки тільки комплексне застосування принципів зможе забезпечити 

ефективну реалізацію поставлених завдань. 

До загальнонаукових принципів розвитку рефлексивних умінь учителів 

відносяться: 

1) принцип свідомості, що передбачає осмислення вчителями 

початкової школи мети й завдань освітнього процесу щодо розвитку 

рефлексивних умінь в системі післядипломної освіти; 

2) принципи системності, систематичності та послідовності, що 

виявляються до змісту навчальної та навчально-пізнавальної діяльності 

педагогів, системному та систематичному використанні методів, засобів, 

форм організації навчання, спрямованих на розвиток рефлексивних умінь 

учителів; 

3) принцип науковості, що передбачає наукове підґрунтя змісту 

освітньої діяльності та застосування в процесі навчання результатів наукових 

досліджень проблем рефлексії; 

4) принцип доступності, який потребує забезпечити реалізацію 

освітнього процесу щодо розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів на рівні реальних можливостей суб’єктів навчання. 

Оскільки ми розглядаємо розвиток рефлексивних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти, то окремо в освітньому 

процесі дорослих визначаємо андрагогічні принципи.  

В психолого-педагогічній літературі поняття «андрагогіка» тлумачиться 

як наука про: навчання дорослих, що обґрунтовує діяльність тих, хто 

навчається й тих, хто навчає з організації освітнього процесу [92, с. 81]; цілі, 

умови, результати й закономірності свідомої та цілеспрямованої, 

організованої освіти та виховання дорослих людей, а також їх самоосвіти та 

самовиховання [108]. Нам імпонує позиція Т.А. Василькової, яка андрагогіку 

вважає науково-практичною галуззю, що досліджує та визначає 

закономірності освітньої діяльності дорослих [46, с. 15].  



121 
 

 
 

Особливістю освіти дорослих є, по-перше, цілеспрямованість та 

організованість навчання та виховання дорослої особистості та її 

конструктивна участь на всіх етапах освітнього процесу; по-друге, наявність 

не одного, а трьох освітніх суб’єктів – вчителя, що отримує освітні послуги, 

викладача-андрагога та навчальної групи вчителів; по-третє, перевага в 

освітньому процесі надається діалоговій взаємодії між усіма учасниками, по-

четверте, носіями знань є не тільки викладачі-андрагоги, а й ті, хто навчається 

[46, с. 16].  

Отже, серед андрагогічних принципів розвитку рефлексивних умінь 

учителя початкових класів визначаємо: 

1) принцип активності та співробітництва, який передбачає 

організацію освітнього процесу щодо розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів на засадах партнерства, взаємоповаги, активного навчання 

та шляхом спільної діяльності зі всіма учасниками навчання; 

2) принцип опори на професійний досвід того, хто навчається, що 

передбачає використання життєвого, професійного досвіду вчителів 

початкових класів у якості одного з джерел розвитку рефлексивних умінь усіх 

учасників освітнього процесу, а також можливість нового осмислення 

накопичених знань та умінь; 

3) принцип контекстності навчання, який полягає в організації 

оптимальних умов для розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів у процесі освітньої діяльності в системі післядипломної освіти; 

4) принцип самоосвітньої діяльності як провідного виду навчання в 

освіті дорослих, що передбачає відповідальну, вмотивовану роботу щодо 

розвитку рефлексивних умінь учителів під час курсів підвищення кваліфікації 

та в міжкурсовий період. 

Відповідно до розуміння сутності поняття «рефлексія» та феномена 

«рефлексивні вміння вчителя початкових класів» визначено спеціальні 

принципи, а саме: 
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1) опора на інформаційну основу дій як комплекс теоретичних 

знань про рефлексію, що забезпечує успішний розвиток рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної освіти; 

2) застосування колективних форм миследіяльності для розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів; 

3) діалогічності навчання, оскільки успішний розвиток 

рефлексивних умінь учителів забезпечується комунікацією між усіма 

учасниками освітнього процесу. 

Таким чином, саме через підходи та принципи здійснюється 

конкретизація мети й завдань освітнього процесу щодо розвитку 

рефлексивних умінь педагогів та вибір засобів їх реалізації.  

Разом з принципами змістовий блок структурно-функціональної 

моделі складають педагогічні умови ефективного розвитку рефлексивних 

умінь 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 закладах післядипломної 

освіти шляхом упровадження рефлексивних методів навчання. 

Вищезазначені педагогічні умови відображають основні положення та 

особливості цілеспрямованого процесу розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів в освітньому просторі післядипломної освіти, 

що детально буде розглянуто в наступних підрозділах роботи. 

Технологічний блок структурно-функціональної моделі розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів містить опис основних етапів, 

форм, методів навчання вчителів на курсах підвищення кваліфікації та основні 

напрями роботи під час професійної діяльності.  

Згідно з метою та завданнями нашого дослідження, було визначено 

три етапи розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у 
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системі післядипломної освіти: мотиваційно-діагностичний, змістовно-

процесуальний та корекційно-узагальнювальний (рис.2.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема етапів розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів в системі післядипломної освіти 

 

Метою мотиваційно-діагностичного етапу є визначення рівня 

розвитку рефлексивних умінь учителів та формування позитивної мотивації 

до рефлексивної діяльності, ціннісного ставлення до професійного 

саморозвитку. 

Завданнями мотиваційно-діагностичного етапу є вхідна діагностика 

рівня розвитку рефлексивних умінь, яка проводиться на основі відповідного 

інструментарію; формування позитивної мотивації до самопізнання; 

актуалізація потреби в постійному особистісному і професійному  

саморозвитку, активна взаємодія з учасниками освітнього процесу.  

На цьому етапі здійснюється діагностика готовності педагогів до 

професійного розвитку, діагностика рефлексії професійної діяльності 
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вчителів, актуалізуються їх основні знання про сутність категорії рефлексії, 

здійснюється самоаналіз визначення рівня розвитку власних рефлексивних 

умінь, консультування, інтерактивні методи та рольові ігри, що спрямовані 

на формування внутрішньої мотивації до саморозвитку, позитивного 

ставлення до рефлексивної діяльності та активної освітньої взаємодії. 

Результатом мотиваційно-ціннісного етапу стає актуалізація в 

слухачів курсів підвищення кваліфікації позитивної мотивації до розвитку 

власних рефлексивних умінь; усвідомлення необхідності постійного 

особистісного і професійного самовдосконалення.  

Метою змістовно-процесуального етапу є: формування інформаційної 

основи дій щодо сутності професійних знань про рефлексію, розвиток усіх 

типів рефлексивних умінь учителів початкових класів у професійній 

діяльності в стандартних та нестандартних (змодельованих та реальних) 

ситуаціях.  

Основними завданнями змістовно-процесуального етапу є: 

1) формування у слухачів курсів системи знань про сутнісні та змістові 

характеристики феноменів «рефлексія», «педагогічна рефлексія», етапів та 

механізмів розгортання рефлексивного акту, феномена «рефлексивні вміння 

вчителя початкових класів», їх типів, механізмів; виокремлення ознак 

рефлексивного середовища; методів розвитку рефлексивних умінь щодо 

усвідомлення необхідності їх застосування в освітній та професійній 

діяльності;  

2) розвивати вміння: застосовувати знання розгортання етапів та 

механізмів рефлексивного акту та способів рефлексивних дій у процесі 

рефлексивної діяльності (процесуальні рефлексивні вміння), здійснювати 

рефлексію своїх думок, суджень (інтелектуальні), педагогічної діяльності 

(діяльнісні), особистісно-професійних якостей (особистісні), власної позицію 

під час колективної взаємодії зі всіма учасниками освітнього процесу 

(комунікативні), під час аналізу попередньої діяльності, актуальної чи 

прогнозованої ситуації (ретроспективні, ситуативні та перспективні) 
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рефлексивні уміння; використовувати знання та способи рефлексивних дій в 

творчих ситуаціях; уміння будувати рефлексивне середовище відповідно до 

власних освітніх потреб з метою саморозвитку та самовдосконалення; 

3) формувати досвід емоційно-ціннісного ставлення щодо вміння 

самостійно застосовувати механізми рефлексії для «конструювання» нових 

знань, розв’язання проблемних ситуацій та як інструмент професійного 

саморозвитку. 

Отже, на другому етапі в результаті пізнавально-продуктивної 

діяльності здійснюється сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення та 

закріплення отриманих знань, способів рефлексивної діяльності та творче 

застосування в нових умовах.  

Результатом змістовно-процесуального етапу є: усвідомлення 

педагогами початкової школи системи знань про рефлексію; з’ясування 

сутності феномена «рефлексивні вміння вчителя початкових класів» та 

активне застосування знань та способів рефлексивних дій у педагогічній 

практиці; досвід здійснення рефлексії у нових нестандартних умовах; 

сформоване позитивне ставлення до рефлексивного осмислення не тільки 

предметної ситуації, а й власної педагогічної діяльності, перенос 

рефлексивних методів навчання в практику початкової школи з метою 

розвитку рефлексивних умінь у молодших школярів, самоусвідомлення 

особистісного зростання тощо. 

Метою третього – корекційно-узагальнювального етапу є аналіз, 

оцінювання та корекція процесу та результатів навчання, здійснення 

вторинного діагностування та реалізація сформованих рефлексивних умінь 

учителів початкових класів в професійній діяльності в міжкурсовий період. 

На третьому етапі відбувається підсумок результатів, здійснення 

оцінювання освітнього процесу та досягнень педагогів, зіставлення 

результатів з метою та етапами дослідження; самоаналіз та самооцінювання 

освітньої діяльності. 
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Продуктивним результатом цього етапу є розвиток професійної 

компетентності учителів початкових класів до здійснення рефлексивної 

діяльності, підвищення рівня їх самооцінки, сформована позитивна мотивації 

на подальше професійне та особистісне вдосконалення. 

Також технологічний блок структурно-функціональної моделі містить 

основні методи навчання та форми організації освітньої діяльності вчителів, 

спрямовані на розвиток їх рефлексивних умінь під час курсів підвищення 

кваліфікації та в процесі професійної діяльності.  

Зазначимо, що поняття «метод» у науковій літературі трактується як 

«спосіб побудови й обґрунтування системи філософських знань; сукупність 

прийомів та операцій практичного й теоретичного освоєння дійсності»  

[82, с. 486]. На думку Г.П. Щедровицького, метод є особливим типом знання, 

що дає можливість вироблення нового знання, а також здійснення і 

перетворення діяльності. Метод є необхідним, щоб вирішити будь-яку задачу, 

«для цього потрібно знати її умови, володіти певними засобами, вміти 

побудувати процедуру, або процес розв’язання» [261, с. 226]. 

У сучасних класифікаціях виокремлюють такі методи, як інформаційно-

рецептивний (пояснювально-ілюстративний), інструктивно-репродуктивний, 

метод проблемного викладу, евристичний, дослідницький, метод 

співвіднесення акту навчання з потребами та мотивами учнів (І.Я. Лернер 

[128], М.М. Скаткін [215] та ін.). У класифікації Ю.К. Бабанського 

представлено три групи методів: організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності, стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності; контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальною діяльністю [31, с. 178-179]. Аналіз наукової літератури виявив, 

що в існуючих класифікаціях рефлексивний метод не зазначений, проте, на 

думку В.О. Метаєвої, він може поповнити групу, до складу якої входять метод 

проблемного викладання матеріалу, евристичний та дослідницький методи, 

оскільки вони здійснюються на основі рефлексивних процедур [149, с. 372].  



127 
 

 
 

На підставі визначених механізмів рефлексивної діяльності вчителя 

початкових класів (розділ 1, підрозділ 1.1) виокремлюємо методи розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів, а саме: рефлексивна пауза, 

рефлексивний вихід, аналіз послідовності дій, категоризація, конструювання, 

схематизація, обʼєктивація, рефлексивне повернення. На наш погляд, ці 

методи можуть визначатися як базові, оскільки спрямовані на розвиток 

процесуальних рефлексивних умінь, завдяки яким здійснюється рефлексивний 

процес. 

Упровадження в освітній простір післядипломної освіти рефлексивних 

методів навчання створює умови щодо їх свідомого використання вчителем у 

власній педагогічній діяльності. Розвинені рефлексивні вміння стають для 

педагога механізмами проєктування, корегування та розвитку власної 

педагогічної діяльності. Докладніше методи розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкової школи будуть розглянуті в підрозділі 2.4. 

У сучасній психолого-педагогічній літературі поруч з поняттям 

«рефлексивний метод» використовується термін «рефлексивна технологія», 

що характеризується визначеністю, логікою та послідовністю компонентів, 

якими є методи (способи), прийоми, дії, операції, що гарантують 

результат [103]. 

Останній результативний блок структурно-функціональної моделі 

містить визначені критерії, показники та рівні розвитку рефлексивних умінь 

вчителів початкових класів. 

У подальшому для здійснення оцінки результативності реалізації у 

системі післядипломної педагогічної освіти структурно-функціональної 

моделі та методичного забезпечення розвитку рефлексивних умінь вчителів 

початкової школи варто з’ясувати та надати якісну характеристику критеріїв 

їх розвитку. Зупинимося докладно на цьому питанні. 

Поняття «критерій» у загальноприйнятому значенні розглядається як 

підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось [45, с. 588]. Під 

критерієм розуміємо «сукупність ознак, на основі яких складається оцінка 
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умов, процесу та результату навчальної діяльності, що відповідають 

поставленим цілям». Показник виявляє якісну характеристику сформованості 

певного критерію [82, с. 434], є однією з характеристик обʼєкта, процесу або 

явища та виражає їх стан. Під рівнем розуміємо ступінь прояву показника 

критерію. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив відсутність 

загальноприйнятих підходів щодо визначення критеріїв розвитку 

рефлексивних умінь особистості. Так, А.П. Лозенко [133] критеріями розвитку 

рефлексивних умінь майбутніх учителів початкової школи визначає 

мотиваційно-цільовий, когнітивно-операційний та контрольно-аналітичний; 

М.О. Лопарьова [136], С.О. Синельников [214] – ціннісно-когнітивний та 

операційно-діяльнісний. У дослідженні О.І. Герасимової [60] критерії 

виокремлено відповідно до чотирьох площин, що відображують сутність 

феномена «рефлексивні вміння студентів». Критеріями сформованості 

рефлексивних умінь когнітивної площини є: інтерпретаційність мислення, 

проблемно-перетворювальний характер мислення, спрямованість пізнання на 

внутрішній світ особистості; мотиваційної – потреба в самопізнанні, 

самостійність цілепокладання, міра та ступінь зреалізованості навчально-

пізнавальних потреб; перцептивної – адекватність самосприйняття, 

адекватність ставлення до інших, діяльнісної – активованість рефлексивних 

операцій, предметно-практичні рефлексивні дії. 

У визначенні критеріїв розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів спираємось на зміст та структуру поняття «рефлексивні 

вміння вчителя початкових класів» та алгоритм опанування вмінь. 

На думку С.У. Гончаренка [62], утворення будь-яких умінь, є складним 

процесом аналітико-синтетичної діяльності кори великих півкуль головного 

мозку, під час якого створюються й закріплюються асоціації між завданням і 

знаннями, необхідними для його виконання та застосуванням знань у 

практичній діяльності. Процес формування вмінь охоплює кілька етапів: 

перший етап, на якому відбувається ознайомлення з умінням, усвідомлення 
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його змісту; другий– початкове опанування ним. Третій етап характеризується 

подальшим самостійним і дедалі точнішим виконанням практичних завдань 

[62, c. 338].  

У новітньому психолого-педагогічному словнику процес опанування 

вміннями подається більш розширено. Зазначено, що успішність цього 

процесу забезпечується послідовністю дій, а саме: 1) усвідомлення особистого 

значення опанування вміннями; 2) спрямованість особистості на опанування 

конкретними вміннями; 3) розуміння актуалізації знань, що лежать в основі 

вмінь, які формуються; 4) розкриття змісту вміння як певної сукупності дій, 

операцій та способів діяльності; 5) організація вправ щодо опанування 

вміннями; 6) контроль за рівнем сформованості вмінь, аналіз процесу та 

результатів діяльності [164, с. 811.]. 

Виходячи з наукових досліджень І.Я. Лернера [129], процес опанування 

вміннями повинен забезпечувати розвивальний характер навчання. На думку 

дослідника, він здійснюється в такій послідовності: 

1. Пред’явлення інформації для усвідомленого сприйняття всіма 

засобами. 

2. Відтворення способів діяльності і знань в знайомій ситуації. 

3. Творче застосування знань і умінь, що спрямовано на засвоєння 

доступного на зазначеному етапі досвіду творчої діяльності. 

Не менш значущими в цій діяльності є мотивація і сприятливий 

емоційний клімат, в якому відбувається навчання [129, с. 85]. 

Отже, головними чинниками, що забезпечують успішний процес 

розвитку є: позитивна мотивація та ціннісне ставлення особистості до процесу 

опанування вміннями, чітке усвідомлення змісту і способів виконання, 

самостійне застосування знань і умінь в знайомих і нових умовах (творча 

реалізація). Важливу роль відіграють: організація процесу вправляння 

(послідовність засвоюваних дій, перехід від простих до складних вправ, темп 

виконання, систематичність вправляння); індивідуально-психологічні 

особливості особистості (нахили та здібності); попередній досвід тощо. 
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З огляду на вищезазначене, виокремлюємо такі критерії розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний та операційно-діяльнісний.  

Так, мотиваційно-ціннісний критерій виявляє усвідомлення вчителем 

значущості своєї ролі в освітньому просторі Нової української школи, 

наявність внутрішньої мотивації до особистісного та професійного розвитку 

та саморозвитку, усвідомлення цінності самопізнання себе як професіонала та 

самооцінки власної професійної компетентності відповідно до викликів часу й 

суспільства, позитивне ставлення до здійснення рефлексивної діяльності, 

стійка потреба у постійному, систематичному використанні та вдосконаленні 

комплексу рефлексивних умінь задля успішного виконання професійних 

функцій.  

Важливою складовою мотивації вчителя початкових класів у практичній 

діяльності є мотив професійного самовдосконалення, який забезпечує 

постійний професійний розвиток особистості відповідно до вимог професійної 

діяльності. 

З огляду на це, показниками розвитку мотиваційно-ціннісного критерію 

визначаємо: наявність внутрішньої мотивації до саморозвитку; ціннісне 

ставлення до самоаналізу та самооцінювання власної діяльності; позитивне 

ставлення до рефлексивної діяльності. 

Когнітивний критерій розвитку рефлексивних умінь відображує його 

здатність до володіння системою професійних знань про рефлексію, 

педагогічну рефлексію, форми її існування, механізми рефлексивної 

діяльності; сутність феномена «рефлексивні вміння вчителя початкових 

класів», його типи, умови та методи розвитку; характеризується швидкою 

актуалізацією знань щодо застосування комплексу рефлексивних умінь 

(інтелектуальних, особистісних, комунікативних, діяльнісних, 

ретроспективних, ситуативних, перспективних тощо) в процесі власної 

професійної діяльності. 
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Сформованість такої системи знань є орієнтувальною основою дій (за 

П.Я. Гальперіним [56]) учителя початкової школи, визначає його усвідомлене 

ставлення до власного професійного розвитку, прийняття особистої 

відповідальності за свої дії в професійному та особистісному житті. Така 

відповідальність допомагає фахівцю об’єктивно оцінювати критику та 

служить корисним зворотним зв’язком, що поліпшує ефективність діяльності.  

Показниками когнітивного компонента розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів визначено такі: глибина; системність; 

усвідомленість професійних знань як орієнтовної основи рефлексивної 

діяльності. 

Операційно-діяльнісний критерій розвитку рефлексивних умінь учителя 

початкових класів висвітлює здатність переносити опановані способи 

рефлексивної діяльності в освітній простір початкової школи, 

використовувати механізми рефлексії як засіб розуміння причин успішності / 

неуспішності власної професійної діяльності, застосовувати рефлексивні 

вміння в різних сферах життєдіяльності (когнітивній, особистісній, 

діяльнісній, комунікативній), користуватися механізмами рефлексії для 

подолання професійних утруднень, здійснювати рефлексивний аналіз 

педагогічного досвіду з метою його переосмислення та трансформації; 

аналізувати та прогнозувати траєкторію власного професійного розвитку, 

визнавати рефлексивні уміння як інструмент успішності педагогічної 

діяльності вчителя. 

Виходячи з вищезазначеного, показниками операційно-діяльнісного 

критерію розвиненості рефлексивних умінь є широта їх переносу; гнучкість; 

самостійність. 

Таким чином, охарактеризовані вище критерії дають змогу визначити 

рівні розвиненості рефлексивних умінь учителів початкових класів. 

Показниками початкового рівня є:  

- відсутність мотивації до професійного розвитку та саморозвитку, 

негативне (агресивне) ставлення до необхідності змінюватися, домінування 
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стереотипних підходів в освітній діяльності, відсутність інтересу до 

самопізнання, самооцінювання; знання про сутнісні характеристики категорій 

«рефлексія», «педагогічна рефлексія», феномена «рефлексивні вміння» - на 

рівні упізнання, аналіз конкретної ситуації – без відповідних висновків щодо 

педагогічної діяльності, рефлексивні вміння в практиці роботи не 

використовуються, відсутність бажання прогнозувати свій професійний 

розвиток. 

До показників середнього рівня відносимо: 

- наявність зовнішнього мотиву до професійного розвитку та 

саморозвитку, ситуативне використання самооцінювання та самоаналізу для 

виконання функціональних обов’язків, нейтральне ставлення до рефлексивної 

діяльності; знання про сутнісні характеристики категорій «рефлексія», 

«педагогічна рефлексія», «рефлексивні вміння» безсистемні, не усвідомлені, 

не структуровані; повільна актуалізація знань, застосування рефлексивних 

умінь у власній практиці тільки під впливом зовнішнього стимулювання, 

відсутність застосування механізмів рефлексії в професійній діяльності 

вчителя, рефлексія власного досвіду відбувається фрагментарно, складності в 

аналізі та прогнозуванні професійного розвитку. 

Показниками високого рівня є такі: 

- усвідомлення значущості педагогічної професії для себе та 

суспільства, наявність внутрішньо-позитивної мотивації до професійного 

розвитку та саморозвитку, стійкої потреби до самореалізації, розуміння ролі 

самооцінювання та самоаналізу для успішного виконання професійних 

обов’язків, ставлення до рефлексивної діяльності як до вагомого чинника 

особистісно-професійного розвитку вчителя; сформована система знань про 

сутнісні характеристики категорій «рефлексія», «педагогічна рефлексія», 

феномена «рефлексивні вміння»; швидка актуалізація знань, усвідомленість 

застосування рефлексивних механізмів у процесі власної життєдіяльності; 

свідоме перенесення сформованих знань про рефлексивні процеси в нові 

ситуації, активне застосування комплексу рефлексивних умінь у власній 
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практиці, повнота і системність здійснення рефлексивного акту в професійній 

діяльності вчителя, систематичний рефлексивний аналіз власного досвіду, 

усвідомлене ставлення до прогнозування професійного розвитку. 

Отже, для дослідження процесу розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти на підставі 

системного підходу розроблено структурно-функціональну модель, визначено 

якісну характеристику критеріїв, показників, рівнів розвитку рефлексивних 

умінь учителів початкових класів в освітньому процесі післядипломної освіти. 

Схарактеризовані блоки структурно-функціональної моделі стають 

теоретичним підґрунтям для визначення основних умов розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної 

педагогічної освіти, про що піде мова нижче.  

 

 

2.2. Розвиток мотивації та ціннісного ставлення вчителя 

початкових класів до здійснення рефлексивної діяльності  

 

Одним з компонентів блоку структурно-функціональної моделі є 

педагогічні умови, які мають забезпечити розвиток рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної освіти. Перед тим, як 

охарактеризувати кожну з визначених умов, більш докладно зупинимося на 

аналізі розуміння сутності понять «умова» та «педагогічна умова». 

У філософії умови розглядаються як «сукупність об’єктів (речей, 

процесів, відносин), необхідних для виникнення, існування або зміни 

конкретного об’єкта» [239, с. 707]; поєднання уявного результату дій 

учасників та чинників, що впливають на процес досягнення результату  

[84, 168]. Наявність відповідних умов забезпечує перехід властивостей 

предмета із можливостей у реальність [233, с. 772]. 

У психологічній науці умови визначаються як причини, чинники, що 

впливають на формування й розвиток особистості. До того ж ефективними 
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умовами вважаються і зовнішні, і внутрішні. Зовнішні умови впливають на 

розвиток особистості опосередковано через внутрішні, суб’єктивні умови, 

які формує сам індивід [200, с. 251]. Отже, значущими умовами виступають 

мотиви, інтереси, здібності особистості, особливості навчання, виховання, 

соціального оточення тощо.  

Філософське та психологічне осмислення феномена «умови» стало 

підґрунтям для його тлумачення в педагогічній науці. 

Дослідження змісту поняття «педагогічні умови» представлено в 

наукових працях Ю.К. Бабанського [32], С.Г. Вершловського [48], 

В.В. Вітюка [50], В.І. Загвязінського [84], І.А. Зязюна, О. М. Пєхоти [179], 

І.П. Підласого [180], О.В. Чубарук [250] та ін. Так, педагогічні умови 

розглядають як: чинники (обставини), від яких залежить ефективність 

функціонування педагогічної системи [50, с. 138]; зовнішні і внутрішні, 

суб’єктивні й об’єктивні, необхідні і достатні обставини, в яких виникає, 

існує й розвивається позитивне освітнє середовище (процес, система, 

явище) [250, с. 58]. Учені І.А. Зязюн і О.М. Пєхота характеризують 

педагогічні умови системою певних форм, методів, матеріальних умов або 

реальних ситуацій, які об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені та 

необхідні для досягнення певної педагогічної мети [179].  

У роботі А.М. Зубка представлено класифікацію організаційно-

педагогічних умов у закладах післядипломної педагогічної освіти, згідно з 

якою автор поділяє їх на дві групи. До першої належать ті, що забезпечують 

ефективність процесу навчання: професіоналізм викладачів; готовність 

здобувачів освіти до навчальної діяльності; повнота інформаційного 

забезпечення процесу навчання. До другої групи – умови, що сприяють 

ефективності освітнього процесу в закладах післядипломної освіти: 

матеріально-технічне забезпечення, програмно-методичне забезпечення 

тощо [93, с. 14-15]. 

Узагальнення наукових поглядів щодо визначення сутності поняття 

«педагогічні умови» допомогли виокремити низку основних ознак і 
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положень, важливих для його розуміння, а саме: 1) воно є складовим 

елементом педагогічної системи; 2) стосуються різних аспектів процесу 

навчання, виховання та розвитку (цілей, принципів, змісту, методів, форм 

тощо); 3) є зовнішніми й внутрішніми, суб’єктивними й об’єктивними, 

необхідними та достатніми обставинами, в яких виникає, існує й 

розвивається позитивне освітнє середовище; 4) забезпечують ефективність 

освітнього процесу. 

Аналіз дисертаційних досліджень [60, 133, 136, 236] засвідчив 

наявність різних поглядів щодо визначення умов формування та розвитку 

рефлексивних умінь майбутніх педагогів на етапі професійної підготовки. 

До прикладу, Т.Ф. Ушева [236] визначає педагогічні умови формування 

рефлексивних умінь студентів. До них автор відносить: здійснення 

навчальної діяльності за індивідуальною освітньою програмою; 

використання навчального діалогу в освітньому процесі вищої школи; 

встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин між учасниками навчання; аналіз 

педагогічної діяльності з позиції вчителя, учня, метапозиції.  

Досліджуючи формування рефлексивних умінь у процесі навчання 

студентів філологічних дисциплін, О.І.  Герасимова [60] виокремлює 

загальні та часткові організаційно-дидактичні умови. До загальних умов 

дослідниця відносить: системність та неперервність процесу формування 

рефлексивних умінь студентів; оптимальне використання організаційно-

методичних резервів певного закладу вищої освіти; розробку технологічних 

механізмів формування рефлексивних умінь студентів педагогічного 

університету. До часткових – актуалізацію знаннєво-рефлексивного 

потенціалу певних навчальних дисциплін; орієнтацію на розвиток 

рефлексивних умінь у процесі навчальної діяльності; максимально 

індивідуалізований дидактичний супровід як спонука до розвитку 

самоконтролю [60]. 

Організаційно-педагогічні умови формування рефлексивних умінь 

студентів у навчально-пізнавальній діяльності виокремлюють 
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М.О. Лопарьова [136]: формування ціннісного ставлення до пізнання себе, 

своєї діяльності, поведінки; створення ситуацій взаємо- й самооцінки, які 

спонукають студентів до здійснення рефлексивних дій та забезпечують 

запуск механізмів рефлексії; забезпечення ускладнення навчально -

пізнавальної діяльності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників і розвиток 

форм суб’єктивного контролю. 

Виходячи з того, що розвиток рефлексивних умінь учителів 

початкових класів здійснюється в освітньому просторі післядипломної 

освіти, визначення педагогічних умов має ґрунтуватися на особливостях 

цього простору. 

У Законі України «Про освіту» (стаття 18) післядипломна освіта 

визначається складовою освіти дорослих, що реалізує на практиці права 

кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її 

особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб 

економіки, метою якої є надання фахівцям нових та вдосконалення набутих 

раніше компетентностей на основі здобутої вищої, професійної або фахової 

передвищої освіти та практичного досвіду. Складовими післядипломної 

освіти визначено: 

− спеціалізацію як профільну підготовку, що дозволяє набути особі 

здатність виконувати завдання та обовʼязки, які мають певні особливості в 

межах певної спеціальності; 

− перепідготовку, що спрямована на професійне навчання з метою 

опанування іншою (іншими ) професією (професіями); 

− стажування як набтутя практичного досвіду виконання завдань та 

обовʼязків у певній професійній діяльності або галузі знань;  

− підвищення кваліфікації як набуття нових та/або вдосконалення 

набутих раніше компетентностей у межах професійної діяльності або певної 

галузі знань [87].  



137 
 

 
 

Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів 

розглядається нами в процесі підвищення кваліфікації, що є важливою 

складовою системи післядипломної освіти та має певну специфіку. По-

перше, контингент тих, хто навчається (у нашому випадку це педагоги), їх 

вік, стать, посада, життєвий та професійний досвід; по-друге, практична 

спрямованість навчання: можливість та необхідність швидкого 

застосування отриманих знань, умінь, навичок, професійних властивостей у 

власній педагогічній діяльності; по-третє, структура та термін навчання: 

наявність курсового (не більше двох тижнів) та міжкурсового періодів.  

Таким чином, враховуючи особливості освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації, особливості навчання дорослих та специфіку 

актуалізації рефлексивних умінь визначаємо педагогічні умови, що 

покликані забезпечити успішну реалізацію розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

До таких умов відносимо: 1) розвиток мотивації та ціннісного ставлення 

вчителів початкових класів до здійснення рефлексивної діяльності; 

2) оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти; 3) створення 

рефлексивного середовища в закладах післядипломної освіти шляхом 

упровадження рефлексивних методів навчання в практику освітнього 

процесу. 

Зупинимося детальніше на характеристиці першої умови: розвиток 

мотивації та ціннісного ставлення у вчителя початкових класів до здійснення 

рефлексивної діяльності.  

Вагомим чинником успішної освітньої діяльності вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти є формування в них позитивної 

мотивації до опанування рефлексивними вміннями. Це виступає однією з 

найважливіших умов, оскільки мотивація, в широкому сенсі цього слова, є тим 

стрижнем, до якого «стягуються» такі соціально-психологічні характеристики 

особистості як спрямованість, ціннісні орієнтації, соціальні очікування, емоції, 

вольові якості тощо [90, с. 288].  
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Термін «мотивація» використовується в різних галузях психології для 

зʼясування причин та механізмів цілеспрямованої поведінки людей. 

Основними детермінантами такої поведінки виступають потреби й інстинкти 

як джерела активності; мотиви, які визначають напрям дій; емоції, прагнення, 

бажання, настанови як регулятори динаміки поведінки особистості. Так, 

мотивація в психолого-педагогічній літературі розглядається як: спонукання, 

що породжують активність організму та визначає її спрямованість  

[192, с. 219]; сукупність системи мотивів, що зумовлює поведінку та вчинки 

людини [187, с. 110]; спонукає її до конкретних форм діяльності та поведінки 

[62, с. 217]. Під мотивом (від латинської moveo– рухаю) розуміють рушійні 

сили, що спонукають людину до дії, боротьби за досягнення поставленої мети. 

Мотивами можуть виступати людські потреби, почуття й переживання, 

інтереси, уявлення, ідеї, усвідомлення необхідності діяти тощо.  

На думку Є П. Ільїна, процес формування мотива як підстави дій 

починається з виникнення потреб особистості та завершується виникненням 

наміру та спонуканням до досягнення потрібної мети. Між цими 

психологічними феноменами розташовується проміжний етап мотиваційного 

процесу, в якому актуалізуються психологічні утворення особитості, що 

забезпечують обґрунтований вибір їм предмета й засоба задоволення 

особистісних потреб. Таким чином, мотивація – це процес формування 

мотиву, що проходить певні стадії та етапи, продуктом якого є мотив [98]. 

Сучасні розвідки проблем мотивації дають змогу суттєво розширити 

мотиваційний ряд, у який входять як біологічні, так і соціальні джерела. 

Сутність феномена «мотив» розглядається сьогодні як: потреба, мета, 

спонукання, намір, стан, емоція, оцінювання, стійкі властивості особистості, 

будь-яка першопричина активності діяча тощо [210, с. 57-62].  

Відомо, що професійна діяльність особистості частіше всього є 

полімотивованою, оскільки активність субʼєкта визначається одночасно 

багатьма прагненнями, що постійно змінюються в процесі діяльності. Як 

зауважує В.А. Семиченко, системоутворювальним фактором виступає 
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конкретний домінувальний мотив як чинник, що обʼєднує інші конкретні 

спонукання особистості. Створена мотиваційна система є певною 

спрямованістю, що визначається: наявністю актуальних мотивів; 

інтеграційними звʼязками між окремими мотивами; силою, характером, 

ступенем обʼєктивації домінувального мотиву або інших спонукань 

особистості [210, с. 103].  

Визначаючи мотиви, що спонукають дорослих учитися, Т.А. Василькова 

підкреслює їх інтегративний характер. Доповнюючи один одного, всі мотиви 

в сукупності стають рушійною силою, яка забезпечує повноцінну навчальну 

діяльність. Серед мотивів автор виокремлює соціальні (навчання може 

підвищити соціальний статус), матеріальні (можливість освоєння нової 

професії, підвищення заробітної плати), внутрішні (слугує моментом 

стабілізації для особистості), страхувальні (підвищують 

конкурентоспроможність), самостверджувальні (саморозвиток, отримання 

визнання), дозвільні (задоволення від цікавого спілкування тощо) [46, с. 168]. 

Процес підвищення кваліфікації тісно пов'язаний з професійною діяльністю, 

тому спонукальні причини трудової діяльності, на нашу думку, також 

впливають на мотивацію процесу навчання. До означених мотивів відносять 

такі: спонукання суспільного характеру, що полягає в усвідомленні 

необхідності приносити користь суспільству; отримання матеріальних благ 

для себе та сімʼї; задоволення потреб в самоактуалізації, самовираженні, 

самореалізації [98, с. 270]. 

Оскільки процес задоволення потреб особистості на субʼєктивному рівні 

проявляється як емоційне переживання, «будь-який мотив можна розглядати 

як комбінацію думки та почуття тобто як афективно-когнітивну структуру» 

[96, с. 142]. Емоція, як і мотив, утворюється в процесі виникнення та 

задоволення потреб особистості та відіграє важливу роль у мотиваційних 

процесах. Не менш значущо, емоція виявляється і в формуванні ціннісної 

системи особистості, оскільки складно знайти цінність, яка б не викликала у її 

власника емоційного відгуку [96].  
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Отже, спираючись на дослідження Т.А. Василькової [46], 

І.А. Зимньої [90], К. Е. Ізард [96], Є.П. Ільїна [98] та ін., охарактеризуємо 

чинники, які впливають на розвиток і стимулювання позитивної мотивації та 

ціннісного ставлення вчителів початкових класів до рефлексивної діяльності.  

По-перше, мотиваційна система вчителя початкових класів, як і будь-

якої дорослої людини, є комплексною, що містить зовнішні і внутрішні 

мотиви. Визначити, які з них наразі є домінантними, що суттєво впливають на 

активність учителя в навчанні досить складно. Мотиви змінюються відповідно 

до конкретної ситуації, періоду кар’єри, професійних та життєвих інтересів 

тощо. Застосування викладачем під час проведення курсів психологічних 

механізмів формування мотивації (мотиваційне переключення, об’єктивація 

потреб, «зсув» мотиву на мету, мотиваційна саморегуляція, переведення 

зовнішніх мотивів у внутрішні, емоційний вплив тощо [49, 210]) дають змогу 

коригувати мотивацію та формувати ціннісне ставлення вчителів до 

рефлексивної діяльності. 

По-друге, необхідність врахування викладачем певних індивідуально-

психологічних особливостей навчання суб’єктів освітньої діяльності, що 

пов’язані зі специфічними особливостями працівників освітніх закладів 

(мають ґрунтовні професійні знання, упорядковані на етапі попереднього 

навчання та перевірені власним педагогічним досвідом, сформовану систему 

особистісно-професійних цінностей, смислів, оцінних критеріїв, що нерідко 

характеризується інерційністю; високий рівень тривожності, комплекс 

«загрози авторитету», ознаки емоційного вигорання, різний вік, педагогічний 

стаж тощо) [168]. З огляду на це, успішне формування позитивного ставлення 

педагогів до здійснення рефлексивної діяльності потребує діалогізації 

освітнього процесу, створення умов, які спонукають учителів до аналізу та 

обговорення власного професійного досвіду, усталених підходів до організації 

навчання,  що дає можливість впливати на внутрішні сформовані уявлення 

педагогів, переосмислювати та збагачувати їх відповідно до сучасних освітніх 

вимог. 
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По-третє, стимулювання позитивної мотивації до здійснення рефлексії 

залежить від організації освітнього процесу на засадах партнерства, 

перерозподілу функцій між викладачем та здобувачами освіти. Активна участь 

педагогів у плануванні та організації освітнього процесу, вибір форм та 

методів навчання дають змогу зайняти суб’єктну позицію щодо власної 

освітньої діяльності, сприяють розвитку потреби та здатності вчителів на 

основі педагогічної рефлексії вибудовувати стратегію і тактику свого 

професійного розвитку, що підвищує розуміння значущості рефлексивних 

умінь для педагога.  

По-четверте, особливого значення в розвитку мотивації та ціннісного 

ставлення педагога до здійснення рефлексії набуває опора на професійний 

досвід учителя. Саме рефлексивний аналіз власного педагогічного досвіду 

дозволяє вчителю вийти з повного поглинання професійною діяльністю, як би 

«піднятися над нею» та зробити об’єктом аналізу, осмислення, усвідомленого 

регулювання та контролю [119, с. 3]. Це корелюється з думками 

В.О. Метаєвої, що рефлексія особливо дієвою стає за наявністю в суб'єкта 

професійного досвіду [148, с. 4]. Таким чином, розуміння рефлексії 

універсальним механізмом осмислення, аналізу і перетворення власного 

професійного досвіду, стереотипів мислення стає запорукою успішної 

педагогічної діяльності вчителя, підвищую ціннісне ставлення педагога до 

означеного феномена. 

По-п’яте, організація освітнього процесу на засадах проблемного, 

діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів, орієнтація на реально 

значущі професійні проблеми впливає на зацікавлене ставлення вчителів до 

змісту навчання, а, отже, підвищує значущість рефлексивної діяльності для 

педагогів. У цьому аспекті слід особливо підкреслити роль емоції інтересу як 

головної мотиваційної складової процесів сприйняття, уваги та пізнання. 

Надзвичайну роль інтересу в когнітивному розвитку та інтелектуальній 

діяльності особистості відзначає К.Е. Ізард, який зауважує, що саме інтерес 
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спрямовує та підтримує інтелектуальну активність особистості в процесі 

виконання будь-якої діяльності, зокрема і навчальної [96, с. 135].  

По-шосте, мотивує педагогічних працівників до опанування 

рефлексивними вміннями участь у спільній діяльності зі всіма учасниками 

освітнього процесу, яка передбачає: осмислення та моделювання проблемних 

педагогічних ситуацій, участь у групових дискусіях, ділових іграх, виконання 

творчих завдань тощо. Саме така організація освітньої діяльності забезпечує 

усвідомлення вчителями значущості рефлексивних процесів для професійного 

й особистісного життя, сприяє формуванню позитивної мотивації та 

ціннісного ставлення до розвитку рефлексивних умінь в процесі підвищення 

кваліфікації та в міжкурсовий період. 

По-сьоме, створення сприятливої, невимушеної атмосфери між всіма 

учасниками освітнього процесу забезпечує підґрунтя розвитку в педагогів 

початкової школи позитивного ставлення до рефлексивної діяльності виступає 

Радісні переживання укріплюють самооцінку людини, підвищують рухливість 

психічних процесів, роблять свідомість особистості більш відкритою до 

сприйняття нової інформації [96]. Зокрема, експериментальними 

дослідженнями A.M. Isen, K.A. Daubman [278] встановлено, що позитивні 

емоції підвищують продуктивність когнітивних процесів (мислення, 

запамʼятовування, категоризація), а також сприяють творчому підходу у 

вирішенні різного роду проблем. З огляду на це, найкращою психологічною 

основою навчання, що впливає на мотивацію педагогів, є заохочення «учіння 

з метою», постійна підтримка викладачем особистої думки вчителя про себе 

та свої досягнення. У разі виникнення труднощів та відсутності мотивації до 

теми дієвими є проведення індивідуальних бесід, консультацій з учителями, 

«мотивація позитивною реакцією» [46, с. 169]. Безперечно, викладач повинен 

добре володіти теоретичними знаннями з проблематики рефлексії, методами 

актуалізації рефлексивної діяльності слухачів курсів, використовувати 

діагностичний інструментарій для перевірки розвиненості рівня знань та 

рефлексивних умінь тощо. 
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Реалізація першої педагогічної умови здійснювалася завдяки 

впровадженню авторського мотиваційного тренінгу. Доцільність вибору саме 

цієї форми роботи зумовлена такими позиціями: 

– використання активних форм і методів навчання під час 

тренінгового заняття актуалізує субʼєктну позицію вчителів у процесі 

освітньої діяльності, підвищує їх відповідальність, професійну 

самосвідомість, що сприяє формуванню внутрішньої мотивації до навчання; 

– активне спілкування та інтенсивна взаємодія учасників тренінгу 

дають можливість в комфортній атмосфері обговорювати реально значущі для 

педагогів професійні проблеми, опановувати нові знання й уміння, 

здійснювати рефлексію власних поведінкових та мисленнєвих стереотипів, 

визначати, усвідомлювати та корегувати ймовірні помилки; 

– завдяки постійно актуалізованій рефлексії тренінг стає важливим 

засобом, що сприяє створенню умов для аналізу, розуміння та корекції 

вчителем власної «Я-концепції», рефлексивної реконструкції професійної 

діяльності, переосмисленню ціннісного ставлення до професійної діяльності 

[70, 148, 208]. Таким чином, саме під час тренінгу створюються ситуації, які 

змушують учителів до самодіагностики, самоаналізу [256], що мотивують 

педагогів на подальший особистісний і професійний розвиток. 

Основними завданнями мотиваційного тренінгу є формування у 

вчителів початкових класів внутрішньої мотивації до професійного й 

особистісного розвитку та саморозвитку, ціннісного ставлення до самоаналізу, 

самооцінювання; усвідомлення необхідності самозмін, самокорекції в процесі 

професійної діяльності, розвиток у вчителів початкових класів позитивної 

мотивації до рефлексивної діяльності як механізму, що забезпечує професійне 

самовдосконалення вчителя. 

Процедура тренінгу охоплювала вступну, основну та заключну частини. 

Під час вступної частини відбувалося знайомство педагогів з тренером, з 

іншими учасниками, визначення мети і завдань тренінгу, встановлення правил 

групової взаємодії, створення дружньої та творчої атмосфери. Основна 
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частина тренінгу була присвячена реалізації окреслених завдань, що 

передбачало використання різноманітних рефлексивних, дослідницьких, 

проблемних та інтерактивних методів, стратегій розвитку критичного 

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

аналіз проблемних професійних ситуацій, ділові ігри, написання есе, 

самодіагностика, проєктна діяльність тощо). 

До прикладу, вправа «Хто я?» (С.Ю. Степанов) спрямована на розвиток 

у вчителів рефлексивного ставлення до себе, поліфонічного сприйняття 

навколишнього світу, створення яскравого зображення власного «Я». Робота 

відбувалася в три етапи. На першому учасники обʼєднувалися в пари та в 

ситуації вільного інтервʼю розповідали один одному про себе, 

характеризували власні особистісно-професійні якості, визначали риси, які б 

хотіли змінити в собі. Після закінчення кожен з присутніх презентував свого 

колегу, використовуючи інформацію і враження, які він отримав у процесі 

спілкування. Важливим етапом був аналіз вражень, які педагоги відчували, 

коли самі розповідали про себе та слухали розповідь партнера по спілкуванню. 

Метою вправи «Сонечко досягнень» є розвиток особистісної рефлексії, 

підвищення самооцінки кожного учасника тренінгу. Учителям пропонувалось 

намалювати сонечко, на променях якого записати свої успіхи та досягнення 

(як особистісні, так і професійні). Презентація власних робіт та створення 

галереї «Наші досягнення» сприяла мотивуванню учасників тренінгу на 

подальші розвиток та саморозвиток. 

Заключна частина тренінгу містила психогімнастичні вправи для зняття 

психологічної напруженості, підведення результатів тренінгового заняття та 

актуалізацію думок учасників щодо подальшого професійного розвитку, 

зокрема мотивації до рефлексивної діяльності як в освітньому процесі курсів 

підвищення кваліфікації, так і в педагогічній практиці. 

Таким чином, тренінг є найефективнішою моделлю залучення вчителів 

до активної діяльності, міжособистісного спілкування, встановленню 

партнерських відносин між викладачем та педагогами, що створює атмосферу 
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відкритості до набуття нового досвіду, трансформації ціннісного ставлення до 

себе як професіонала, власної діяльності та навколишнього світу в цілому.  

Отже, мотиваційні процеси відіграють надзвичайно важливу роль у 

навчальній та професійній діяльності дорослого здобувача освіти, що 

зумовлює актуалізацію та стимулювання мотиваційних процесів учителів до 

здійснення рефлексивної діяльності на всіх етапах дослідно-

експериментальної роботи. Основними чинниками, що розвивають та 

підтримують позитивну мотивацію та ціннісне ставлення вчителів початкових 

класів до рефлексії в системі післядипломної педагогічної освіти є зміст 

навчального матеріалу, а також методи, форми, процедури та особливості 

організації освітньої діяльності вчителів на курсах підвищення кваліфікації, 

про що піде мова в наступному підрозділі. 

 

 

2.3. Оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти з метою 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів  

 

Післядипломна педагогічна освіта, що покликана забезпечувати 

неперервне особистісно-професійне зростання, розвиток творчого потенціалу 

педагогічних працівників, отримує сьогодні новий імпульс у зв’язку з 

процесами реформування української освіти. Потужними викликами для неї 

стають інтеграція в європейський і світовий освітній простір та зміни 

методологічних підходів щодо освітньої діяльності вчителів, окреслені 

Концепцією Нової української школи [110]. Саме тому система 

післядипломної педагогічної освіти як органічна складова неперервної 

освітньої системи України має забезпечити створення умов для формування 

гнучких освітніх траєкторій, з урахуванням професійних потреб і досвіду 

педагогів. 

Діяльність післядипломної педагогічної освіти забезпечується та 

регламентується низкою загальнодержавних документів, основними з яких є: 
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Закони України «Про освіту» [87], «Про вищу освіту» [86], «Про повну 

загальну середню освіту» [88], Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року [158] та ін. У вказаних нормативних 

документах визначено мету, завдання, схарактеризовано структурні 

компоненти, окреслено основні орієнтири розвитку неперервної освіти в 

цілому, та післядипломної освіти зокрема. 

У енциклопедії освіти означене поняття характеризується як галузь 

освіти дорослих, що забезпечує неперервне вдосконалення професійних знань, 

умінь, навичок педагогічних та науково-педагогічних працівників, яке 

здійснюється в процесі підвищення кваліфікації, перепідготовки, 

спеціалізації, стажування на основі сучасних технологій, наукових досягнень 

та виробництва [82, с. 682].  

Головним завданням системи післядипломної педагогічної освіти є 

забезпечення якості освітнього процесу, успішна реалізація якого залежить від 

спрямування змісту на постійне підвищення інтелектуального та творчого 

потенціалу вчителів, їхнього озброєння навичками професійної діяльності 

[167, с. 7]. 

У науковій літературі зміст, форми та методи післядипломної 

педагогічної освіти розкрито в працях С.Г. Вершловського [48], 

М.Т. Громкової [66, 67], Т.Є. Гури [70], С.І. Змєйова [92], A.М. Зубка [9393], 

А.І. Кузьмінського [117], Л.О. Лісіної [124], 

Маковецької Н.В. [138117],  Н.Г. Ничкало [162], В.В. Олійника [168], 

Л.О. Сущенко [230] Є.М. Хрикова [244230], Л.А. Чернікової [249] та ін. 

Окремі аспекти професійного розвитку вчителів початкової школи у системі 

післядипломної педагогічної освіти висвітлено в наукових доробках 

О.В. Варецької [46], Н.О. Гордуз [64], О.М. Мельника [147], 

О.В. Нікулочкіної [160, 161], Л.Д. Покроєвої [182], В.В. Примакової [186], 

А.Л. Черній [248] та ін.  

Так, ґрунтовне дослідження А.І. Кузьмінського теоретико-

методологічних засад післядипломної педагогічної освіти дає змогу визначати 
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її «спеціалізованим вдосконаленням педагогічної освіти та професійної 

підготовки вчителів шляхом поглиблення, розширення і оновлення 

професійно-предметних знань, умінь, навичок або отримання іншої 

спеціальності на основі здобутого кваліфікаційного рівня та практичного 

досвіду» [117]. Як зауважує дослідник, післядипломна освіта на відміну від 

базової спрямована на збагачення загальної і професійної культури вчителя й 

тому має забезпечувати його професійний розвиток, професійно-особистісне 

самоутвердження.  

Це корелюється з висловлюваннями А.М. Зубка, який зазначає, що 

підвищення кваліфікації фахівців має бути спрямоване не тільки на збагачення 

і оновлення наявної суми знань, вдосконалення професійних умінь, а й на 

розвиток особистісних якостей фахівця, вдоволення його індивідуальних 

освітніх потреб, забезпечення соціального захисту та самореалізації в 

професійній діяльності 93, с. 3.  

У сучасному соціокультурному просторі післядипломна педагогічна 

освіта є провідним чинником підвищення кваліфікації, професійного 

становлення педагогічних працівників, необхідною умовою розвитку 

особистісного та творчого потенціалу вчителя, зокрема й учителя початкової 

школи. Слід зауважити, що значна перевага системи післядипломної освіти 

перед базовими професійними закладами полягає в тому, що вона менш 

інерційна та здатна швидко реагувати на постійні зміни соціально-

економічних і технологічних умов, та, що важливо, має постійний зв'язок з 

практикою [182, с. 24]. З огляду на це, післядипломна педагогічна освіта є 

потужним механізмом переорієнтації вчителів щодо змісту, методів, засобів 

навчання учнів, ціннісних орієнтацій [230, с 196].  

Схожої думки дотримується О.В. Нікулочкіна, яка зазначає, що 

післядипломна освіта потребує змін у загальних підходах до конструювання 

предметного змісту освіти в процесі розробки навчальних планів і програм 

системи підвищення кваліфікації педагогів початкової школи. Ці процеси є не 
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тільки затребуваними, а й можливими для здійснення в післядипломній освіті. 

Дослідниця наголошує на таких її ознаках, як:  

− мобільність, що дає змогу своєчасно зреагувати на задоволення 

запитів учителів початкової ланки освіти та потреб суспільства в системно 

організованих, інтелектуальних, комунікативних, здатних до саморефлексії та 

самоорганізації фахівців в умовах нової соціально-економічної ситуації в 

освіті; 

− наявність інноваційних форм навчання (семінари, творчі та динамічні 

групи, тренінги, дистанційне навчання, конференції з обміну досвідом тощо), 

що у системі післядипломної педагогічної освіти дає змогу підвищувати свій 

професійний рівень у курсовий і міжкурсовий періоди; 

− умовна обов’язковість, фактичний вибір форми, періодичності 

післядипломної освіти дають змогу задовольнити потребу в саморозвитку 

кожного вчителя, можливість вибудувати персональну життєву стратегію, 

самостійно контролювати хід свого професійного розвитку й досягати висот в 

професії [160, с. 82].  

Останні десятиліття ідеї гуманізації, неперервності та випереджального 

навчання зумовлюють зміни в методологічних та технологічних підходах у 

діяльності закладів післядипломної освіти (В.О. Метаєва [149], В.В. Олійник, 

Т.М. Сорочан [168], А.Л. Черній [248] та ін.). Ці тенденції в повній мірі 

властиві й закладам післядипломної педагогічної освіти. Одним з принципів, 

що є підґрунтям випереджального навчання є саморозвиток особистості 

педагога. Базовими соціально-особистісними параметрами людини, яка 

прагне до саморозвитку стають: уміння приймати самостійні рішення; ставити 

мету та послідовно, раціонально аналізувати власні ресурси та засоби щодо її 

досягнення; здатність до рефлексії власних думок, дій, поведінки, емоційного 

стану; інтегрування соціальних та особистісних цінностей на основі 

розвиненої рефлексії, здатність до перебудови власного світу тощо 149.  

У цьому контексті, заслуговує на увагу позиція Л.О. Сущенко [230, 285], 
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яка наголошує, що в післядипломній педагогічній освіті актуалізуються 

системні знання, спрямовані на самоздійснення, самоперетворення, 

самовдосконалення людини. Це означає, що в змісті та організації освітньої 

діяльності має бути звернення до «внутрішніх сфер» особистості педагога. Для 

цього людина повинна сприймати й розуміти себе, уміти визначати 

перспективи свого розвитку та саморозвитку, бачити й використовувати 

власний інтелектуальний, емоційний, духовно-моральний потенціал, засоби 

самоактивізації, самоперетворення. [230, с. 197-198]. Оскільки саморозвиток 

особистості вчителя є усвідомленим, керованим процесом, що здійснюється на 

основі самоорганізації особистості, він потребує спеціально організованої 

діяльності щодо розвитку педагогічної рефлексії та рефлексивних умінь 

педагога в закладах післядипломної освіти. 

З огляду на це, В.В. Примакова основними функціями системи 

післядипломної педагогічної освіти вчителів початкової школи визначає такі: 

− мотиваційно-стимулювальну, що передбачає усвідомлення 

особистістю значущості обраної професії та активізація пізнавальної 

діяльності; 

− інформаційно-аналітичну, яка характеризується постійним 

оновленням знань, здатністю критичного відбору інформації та її творчого 

використання; 

− інноваційно-розвивальну, що спрямована на використання інновацій 

для розвитку пізнавальної, духовно-моральної, інтелектуальної, емоційно-

вольової та творчої сфер педагога; 

− акмеологічну, яка характеризується стимулюванням прагнення до 

особистісного розвитку та підвищення рівня професійної майстерності 

фахівця; 

− інтегративно-прогностичну, що реалізується в умінні здійснювати 

рефлексивний аналіз, корекцію власного професійного досвіду відповідно до 

сучасних вимог та прогнозування подальшої діяльності [186, с. 331].  
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Новим серйозним викликом для післядипломної педагогічної освіти 

стало реформування національної освітньої системи та впровадження 

Концепції Нової української школи. Це потребувало підвищення кваліфікації 

за новим Державним стандартом учителів експериментальних класів у 100 

закладах середньої освіти, а також понад 22 тисячі педагогів, які у 2018 році 

мали розпочати освітній процес у перших класах Нової української школи. 

Нормативно-правовим документом, що регламентує розвиток методичного та 

практичного рівнів професійної компетентності означеного контингенту 

вчителів стала Типова освітня програма для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти, 

затверджена наказом МОН України від 15.01.2018 № 36188. Актуальність 

програми полягає в підготовці вчителя нової формації, вмотивованого, 

компетентного, успішного, що перебуває в авангарді освітніх та суспільних 

перетворень, має академічну свободу, вміє самостійно здобувати інформацію 

та організовувати дитиноцентрований процес у Новій українській школі [189]. 

Виконання мети і завдань програми підвищення кваліфікації вчителів 

початкової школи стало надзвичайно важливим завданням закладів 

післядипломної освіти, яке передбачало участь у всеукраїнських заходах щодо 

підготовки регіональних координаторів (тренінг «Нова українська школа» в 

межах всеукраїнського експерименту «Розроблення та впровадження 

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» та за 

програмою Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»; тренінгова підготовка у 

«Школі тренерів Нової української школи» Громадської спілки «Освіторія»); 

здійснення навчання вчителів та заступників директорів пілотних шкіл; відбір 

та навчання команди регіональних тренерів, а також організацію підвищення 

кваліфікації вчителів, які починають працювати в перших класах Нової 

української школи. Практичною реалізацією програми стало розроблення для 

вчителів науково-методичного та навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу, проведення тренінгів «Нова українська початкова школа», 
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«Навчання через гру» спільно з the LEGO Foundation, здійснення 

інформаційного, організаційного та психологічного супроводу реалізації 

освітніх реформ [161, с. 14-15]. 

Отже, означені виклики суспільства післядипломній освіті, посилення 

тенденцій гуманізації, демократизації, випереджального навчання, 

актуалізації потреби в саморозвитку та самовдосконаленні всіх субʼєктів 

освітнього процесу зумовлюють необхідність оновлення змісту освіти та 

методів і форм навчання вчителів у процесі підвищення кваліфікації. Зміна 

методології освітньої діяльності вчителів початкових класів згідно з 

концептуальними положеннями Нової української школи активізує 

необхідність упровадження рефлексивних моделей навчання, спрямованих на 

переосмислення педагогами своєї соціальної та професійної місії, 

усвідомлення необхідності впровадження інновацій в освітній процес 

початкової школи, набуття навичок аналізувати та знаходити нестандартні 

рішення в проблемних професійних ситуаціях, осмислювати нові функції, 

креативно мислити, уникаючи стереотипізації та шаблонів, усвідомлювати 

власні потреби в особистісно-професійному розвитку та знаходити шляхи їх 

задоволення [188].  

Певна невідповідність змісту, форм, методів підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи сучасним підходам, визначеним Концепцією Нової 

української школи, потребують модернізації на основі змістового оновлення, 

активного впровадження рефлексивних методів, інноваційних технологій 

навчання, що максимально зможуть задовольнити соціально-педагогічні 

запити та особистісно-професійні потреби фахівців. З огляду на це, наступною 

умовою розвитку рефлексивних умінь учителів є оновлення змісту 

післядипломної педагогічної освіти з метою розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів. 

Спираючись на наукові погляди С.У. Гончаренка [63], 

І.Я. Лернера  [129], під змістом освіти розуміємо науково адаптовану систему 

знань про певні об’єкти, явища тощо; досвід здійснення способів діяльності, 
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втілений в уміннях та навичках; досвід творчої діяльності, що виражається в 

готовності вирішення нових проблем; досвід емоційно-ціннісного ставлення 

особистості [62, с. 137]. Виокремлення цих чотирьох елементів зумовлено тим, 

що кожен з них здійснює різні функції в освітньому процесі, тому вилучення 

навіть одного не зможе забезпечити повноцінної реалізації освітньої мети. 

Незважаючи на те, що ці компоненти змісту освіти є рівноправними, всі вони 

знаходяться в тісному зв’язку між собою, в якому засвоєння одного впливає 

на якість засвоєння усіх інших [129, с. 64]. Виходячи з цього, досягнення такої 

дидактичної мети, як розвиток рефлексивних умінь учителів, на нашу думку, 

можливий лише за умови оновлення змісту освіти на рівні кожного з чотирьох 

елементів. Таким чином, на рівні знань – це формування в слухачів курсів 

підвищення кваліфікації уявлень про сутність та зміст феноменів «рефлексія», 

«педагогічна рефлексія», «рефлексивні вміння вчителя початкових класів», 

види рефлексії та основні типи рефлексивних умінь; а також способи 

рефлексивної діяльності вчителя початкової школи, тобто етапи та механізми 

рефлексивного процесу. Проте знання етапів та механізмів рефлексії не 

забезпечує уміння застосовувати їх у процесі рефлексивної діяльності. 

Набуття цього досвіду потребує неодноразового відтворення фіксованих в 

знаннях способів (механізмів) процесу рефлексії цілком або поелементно під 

час спеціально організованої рефлексивної діяльності. Ці способи в 

подальшому стають рефлексивними вміннями педагога.  

Проте ні обсяг знань, отриманих в готовому вигляді, ані уміння, засвоєні 

за зразком, не зможуть забезпечити розвиток творчого потенціалу педагогів. 

Надзвичайно важливим є розвиток рефлексивних умінь на рівні досвіду 

творчої діяльності, що покликаний забезпечити готовність та здатність 

вчителя до пошуку рішення проблем професійної діяльності в нових, 

нестандартних умовах здійснення педагогічної діяльності. 

На основі узагальнення результатів наукових досліджень якісних 

характеристик процесуальної сторони творчої діяльності І.Я. Лернером 

виявлено зміст творчої діяльності, а саме: самостійне перенесення знань, умінь 
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у нову ситуацію; бачення нової проблеми в традиційній ситуації, розуміння 

структури обʼєкта; його нової функції; бачення альтернатив у вирішенні 

проблем; комбінування та перетворення раніше відомих способів діяльності 

для вирішення нової проблеми; відкидання усього відомого, створення 

принципово нового підходу, способу, пояснення тощо [129, с. 48]. Отже, 

досвід творчого застосування рефлексивної діяльності можливий тільки в 

процесі створення ситуацій, у яких учителі змушені будуть використовувати 

всі ці прийоми.  

Досвід емоційно-ціннісного ставлення особистості до процесу розвитку 

рефлексивних умінь (четвертий елемент змісту освіти), як і всі попередні 

компоненти має специфічний зміст, що здійснює регулятивну та мотиваційну 

функцію, в яких емоційні переживання є стимулом (П.П. Блонський, 

І.Я. Лернер) здійснення рефлексивної діяльності на основі розвинутих 

рефлексивних умінь педагога. 

Таким чином, в оновленні змісту освіти, метою якого є розвиток 

рефлексивних умінь учителів початкових класів, ми дотримувалися таких 

позицій:  

- по-перше, процес розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів в умовах післядипломної освіти здійснюється на основі 

сформованої у педагогів теоретичної системи знань про педагогічну 

рефлексію та рефлексивні вміння вчителя початкових класів, відбувається за 

певним алгоритмом та має свої особливості; 

- по-друге, педагогічна рефлексія вчителя початкових класів є: 

механізмом його професійного мислення (В.Д. Шадриков), що з’єднує 

процеси миследіяльності, мислекомунікації та мислення 

(Г.П. Щедровицький); етапом мисленнєвого процесу та базовим 

різнорівневим механізмом, що здійснює перехід між предметно-орієнтованим, 

діяльнісно-орієнтованим та методологічним рівнями мислення вчителя 

(Т.Є. Гура);  
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- по-третє, рефлексивні вміння вчителя початкових класів 

класифікуємо 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; 

- по-п’яте, розвиток рефлексивних умінь учителів початкових 

класів найбільш ефективно здійснюється в колективних формах 

миследіяльності та мислекомунікації в процесі вирішення професійних 

завдань. 

На основі наукових праць С.У. Гончаренка [62], І.Я. Лернера [129] та ін. 

виокремлюємо алгоритм розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів у закладах післядипломної світи.  

1. Формування інформаційної основи рефлексивних дій учителя 

(розвиток уявлень про: сутність понять «рефлексія», «педагогічна рефлексія», 

етапи та механізми рефлексивного процесу, види рефлексії; сутнісні ознаки 

феномена «рефлексивні вміння вчителя початкових класів», основні типи 

рефлексивних умінь та способи їх активізації в освітньому процесі курсового 

підвищення кваліфікації). 

2 Актуалізація рефлексивних умінь учителя початкових класів за 

змодельованими ситуаціями від простого до складного (на курсах підвищення 

кваліфікації) та у реальних ситуаціях (у процесі педагогічної діяльності в 

міжкурсовий період). 

3. Актуалізація рефлексивних умінь учителя в нестандартних умовах у 

змодельованих ситуаціях (у процесі курсової підготовки) та у нестандартних 

реальних ситуаціях (у процесі педагогічної діяльності в міжкурсовий період). 

Отже, на кожному етапі відбувається деякий приріст досвіду тих, хто 

навчається, що дає можливість характеризувати процес навчання як систему 

цілеспрямованого послідовного розвитку рефлексивних умінь у системі 

післядипломної освіти [129, с. 87]. 
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З огляду на це, в навчально-тематичні плани та освітньо-професійні 

програми курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів (галузь 

знань 01 освіта, спеціальність 013 Початкова освіта, спеціалізація вчителі 

початкових класів) Комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради було 

впроваджено наскрізну проблемну лекцію «Педагогічна рефлексія як чинник 

професійного розвитку вчителів початкових класів», авторський спецкурс 

«Розвиток рефлексивних умінь учителів й учнів початкової школи», 

мотиваційний тренінг, що забезпечили розвиток зазначених умінь у процесі 

роботи на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів. У 

міжкурсовий період визначено комплекс заходів, що сприяли подальшому 

розвитку рефлексивних умінь учителів та 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 («Рефлексія як засіб самопізнання та саморозвитку 

молодшого школяра», «Рефлексія як механізм професійного розвитку вчителя 

початкових класів»; «Рефлексивний аналіз уроку»), рефлепрактикум, онлайн-

спілкування, консультування та підтримка педагогів у професійних онлайн-

спільнотах. 

Мета наскрізної проблемної лекції «Педагогічна рефлексія як чинник 

професійного розвитку вчителів початкових класів» (2 навчальні години) 

передбачала опанування вчителями початкових класів наукових, дієвих і 

системних знань щодо сутності та змісту педагогічної рефлексії, її ролі як 

системотвірного чинника професійної діяльності та професійного розвитку 

педагога. Зміст проблемної лекції спрямований на формування в слухачів 

курсів підвищення кваліфікації усвідомлення актуальності дослідження 

педагогічної рефлексії в умовах Нової української школи (Концепція Нової 

української школи, Типова освітня програма для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, затверджена наказом МОН України від 15.01.2018 
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№36, Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти»), формування системи професійних знань про сутнісні 

ознаки педагогічної рефлексії, форми її існування та види. Важливість 

теоретичної підготовки пояснювалася нашим розумінням, що основою 

розвинених рефлексивних умінь учителів є наявність сформованої 

інформаційної основи дій вчителя. 

Проблемна лекція будувалася шляхом постановки актуальних питань 

професійної діяльності вчителів початкової школи, що впливало на активність 

слухачів курсів та підвищувало їх мотивацію до навчання. Вирішення 

проблемних питань здійснювалося за таким алгоритмом: 1) визначення 

проблеми; 2) вступ до проблеми, що передбачає виявлення та усвідомлення 

низки суперечностей; 3) актуалізація позицій вчителів щодо проблеми, яка 

розглядається; 4) введення в лекцію ситуацій, що висвітлюють наявність 

вагомих розбіжностей між позиціями викладача та педагогів щодо розвʼязання 

проблеми; 5) висвітлення невирішених аспектів проблеми [137, с. 199]. Таким 

чином, проблемна лекція не тільки сприяла формуванню у вчителів 

початкових класів знань сутності педагогічної рефлексії, але й опануванню 

ними схемою вирішення проблемних ситуацій. 

Під час проблемної лекції застосовувалися різні прийоми та форми 

організації взаємодії та співпраці викладача зі слухачами курсів: інтерактивні 

технології навчання, стратегії розвитку критичного мислення, групові форми 

роботи. Діалогічність навчання давала можливість постійно отримувати 

зворотний зв’язок із слухачами курсів, стимулювати їх активність у процесі 

освітньої взаємодії, підтримувати пізнавальний інтерес.  

Спецкурс «Розвиток рефлексивних умінь учителів й учнів початкової 

школи» (24 навчальні години), зміст якого спрямований на висвітлення 

теоретичних підходів до розуміння феномена 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 
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(процесуальних; інтелектуальних, особистісних, діяльнісних, 

комунікативних; ситуативних, ретроспективних та перспективних). 

Упровадження спецкурсу мало на меті: розвиток у вчителів початкових класів 

уміння свідомо здійснювати рефлексію власної педагогічної діяльності, 

індивідуально-психологічних особливостей та особистісно-професійних 

якостей; формування мотивації на постійне особистісне та професійне 

самовдосконалення на підставі механізмів рефлексії, ціннісного ставлення до 

створення в освітньому середовищі початкової школи умов для розвитку 

рефлексивних умінь молодших школярів.  

Під час спецкурсу зміст теоретичного матеріалу реалізувався в 

індивідуальній (виконання завдань для самостійної роботи) і груповій формах 

з використанням активних методів і прийомів (рефлексивна дискусія, 

рефлексивний полілог, метод схематизації, аналіз та моделювання 

проблемних професійних ситуацій на основі власного досвіду вчителів, метод 

ділової гри, прийоми рефлексивного слухання), що підвищувало активність 

учасників, створювало єдине проблемне поле, вчило вдумливо ставитися до 

висловлювань інших та презентувати власні позиції щодо теми заняття. 

Усвідомлення педагогами системи теоретичних знань про рефлексію 

створювало інформаційну основу дій для досягнення основної мети: розвитку 

рефлексивних умінь педагогів.  

Використання рефлексивних методів здійснювалося з урахуванням того, 

що рефлексія спрямована на переосмислення, розвиток професійної практики 

вчителя і тому вимагає дослідницького підходу, опори на професійний досвід, 

креативність, суб’єктну позицію тих, хто навчається тощо.  

Під час проведення спецкурсу, тренінгів, науково-методичних 

семінарів, майстер-класів активно застосовувалися технології розвитку 

критичного мислення (І.В. Муштавінська), рефлексивні технології: «ключове 

слово», «ланцюжок побажань», «заверши фразу», «рефлексивне коло», 

«рефлексивна мішень», «міні-твір», «острови», «рефлексивний ринг» 

(С.С. Кашлєв). Виконання вправ «Портрет у промінях сонця» (І.В. Орлова); 
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«Лист з майбутнього», «Мої труднощі», «Секрет Джованні» (К. Фопель); 

«Готель» (Л.Б. Шнейдер) сприяло розвитку інтелектуальних, особистісних, 

діяльнісних, комунікативних рефлексивних умінь, давало можливість 

відтворити зміст та особливості професійної діяльності вчителя початкових 

класів, яскравіше продемонструвати професійні якості, усвідомити 

стереотипні варіанти поведінки під час проблемних ситуацій, змоделювати 

ефективні варіанти їх вирішення, що підвищувало пізнавальну активність 

педагогів, мотивувало їх до самоаналізу, самопізнання та подальшого 

професійного розвитку (Додаток Д). 

На міжкурсовому етапі здійснювався науково-методичний супровід 

подальшого професійного розвитку вчителів початкових класів, що 

передбачав проведення низки заходів, які забезпечували пролонгований 

формувальний вплив, активізацію самоосвітньої діяльності педагогів і 

висвітлювали ефективні методи розвитку рефлексивних умінь учнів 

початкової школи. Як відомо, основними функціями науково-методичного 

супроводу є корегувальна, адаптаційна, навчальна та консультативна, які було 

реалізовано у міжкурсовий період.  

Логічним продовженням процесу підвищення професійної 

компетентності вчителів початкової школи та реалізацією навчальної функції 

стало проведення тренінгу «Розвиток рефлексивних умінь молодших 

школярів в освітньому просторі Нової української школи» (16 годин) та 

науково-методичного семінару «Рефлексія як засіб самопізнання та 

саморозвитку молодшого школяра» (4 години). Тренінгове заняття 

передбачало актуалізацію в учителів теоретичних знань щодо проблем 

розвитку рефлексії та рефлексивних умінь молодших школярів у процесі 

навчальної діяльності (В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, В.І. Слободчиков, 

Г.О. Цукерман та ін.), усвідомлення необхідності розвитку рефлексивних 

умінь учнів початкової школи, створення завдань, спрямованих на розвиток у 

молодших школярів рефлексивного ставлення до навчальної діяльності тощо 

(Додаток Ж).  
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Основною метою науково-методичного семінару «Рефлексія як засіб 

самопізнання та саморозвитку молодшого школяра» стало поглиблення знань 

учителів про зміст та структуру рефлексивних умінь учнів початкових класів, 

отримання практичного досвіду застосування рефлексивних методів навчання, 

розвиток у педагогів внутрішньої мотивації та ціннісного ставлення до 

розвитку рефлексії та рефлексивних умінь молодших школярів. 

Реалізація адаптаційної функції науково-методичного супроводу 

забезпечувалася проведенням майстер-класів «Рефлексивна діяльність 

учителя початкових класів», «Як навчити думати рефлексивно», спрямованих 

на вдосконалення процесуальних рефлексивних умінь учителів через активне 

використання таких базових рефлексивних методів, як рефлексивна пауза, 

рефлексивний вихід, аналіз послідовності дій, категоризація, конструювання, 

схематизація, обʼєктивація, рефлексивне повернення.  

Корегувальна функція здійснювалася через проведення 

рефлепрактикуму (8 навчальних годин), в основу якого покладено уявлення 

про такий тип розвитку як саморозвиток. У процесі рефлепрактикуму 

здійснювалася актуалізація різних видів педагогічної рефлексії та відповідних 

типів рефлексивних умінь учителів, створювалися умови для переосмислення 

ціннісного ставлення до себе, до професії; в атмосфері творчості відбувалася 

активізація інтелектуального, емоційного та вольового потенціалу кожного 

учасника [78]. 

Консультативна функція науково-методичного супроводу 

реалізовувалася через проведення вебінарів «Рефлексія як механізм 

професійного розвитку вчителя початкових класів»; «Рефлексивний аналіз 

уроку»; отримання допомоги у самоосвіті (за запитами вчителів початкових 

класів); онлайн-спілкування, що давало можливість підтримувати постійний 

зв'язок з учителями, ділитися досвідом та вчасно вирішувати проблемні 

питання, повʼязані з реалізацією отриманих знань й умінь на практиці. 

Варто зазначити, що онлайн-спілкування педагогів у професійних 

спільнотах розглядається нами як спільна діяльність, що базується на 
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кооперації та взаємодії педагогічних працівників з метою створення та 

використання спільного комплексу інформаційних, науково-методичних і 

практичних ресурсів для забезпечення ефективності освітнього процесу та 

досягнення високої якості освіти [168]. Найважливішим результатом такого 

спілкування було те, що досвід упровадження рефлексивних методів у 

практику освітнього процесу одразу презентувався на основі рефлексивного 

аналізу, з урахуванням помилок та перспектив використання, доповнювався та 

трансформувався відповідно до психологічних особливостей учнів класу, 

індивідуально-особистісних якостей учителя тощо.  

Участь педагогів у тренінгах, рефлепрактикумі, вебінарах, майстер-

класах, семінарах, активізує самоосвітню діяльність учителів початкових 

класів, що є засобом безперервного підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. Самоосвітня діяльність учителів у міжкурсовий період 

передбачала роботу з науково-методичною літературою, відеоматеріалами, 

ведення рефлексивного щоденника, в якому вчителі за поданим алгоритмом 

здійснювали рефлексивний аналіз успішних та неуспішних уроків, 

проблемних педагогічних ситуацій з власного досвіду, які в подальшому 

ставали матеріалом для рефлексії під час очних зустрічей.  

Варто зазначити, що протягом 2019 року на кафедрі початкової освіти 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

здійснювалося впровадження методів розвитку рефлексивних умінь в 

практику курсового підвищення кваліфікації вчителів початкових класів. Це 

передбачало наскрізне застосування під час лекційно-практичних занять, 

спецкурсів, тренінгів таких методів, як рефлексивна дискусія, рефлексивний 

полілог, категоризація, схематизація тощо. 

Отже, оновлення змісту післядипломної педагогічної освіти 

здійснювалося на основі включення до освітньо-професійної програми курсів 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів системи заходів, 

спрямованої на розвиток педагогічної рефлексії та різних типів рефлексивних 

умінь.  
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Впровадження в практику післядипломної педагогічної освіти 

означених заходів ґрунтується на усвідомленні необхідності створювати 

ефективні умови щодо розвитку професійної компетентності вчителів 

початкових класів, зокрема підвищення рівня їхньої рефлексивної культури. 

Особливе місце в цьому процесі відводиться створенню рефлексивного 

середовища, про що піде мова нижче. 

 

 

2.4. Створення рефлексивного середовища в закладі 

післядипломної освіти шляхом упровадження в практику освітнього 

процесу рефлексивних методів навчання 

 

Перехід української освітньої системи зі знаннєвої парадигми на 

компетентнісну та особистісно орієнтовану, впровадження Концепції Нової 

української школи актуалізує поняття освітнього середовища як такого, що 

максимально забезпечує необхідні умови професійного й особистісного 

розвитку педагогічних працівників.  

У контексті нашого дослідження важливою умовою розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів є створення рефлексивного 

середовища в закладі післядипломної педагогічної освіти. З погляду на те, що 

рефлексивне середовище є складової освітнього середовища, насамперед 

визначимо змістове наповнення та структурні компоненти останнього, щоб 

визначити й змоделювати особливості рефлексивного середовища в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Зауважимо, що родовим для означених понять є «середовище», яке в 

загальному значенні має декілька трактувань: 1) тіла, що заповнюють будь-

який простір та мають певні властивості; 2) сукупність природних умов, в яких 

відбувається життя організму; 3) оточення, соціально-побутові умови, у яких 

проходить життєдіяльність людини [221, с. 137]. 
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Тлумачення поняття «освітнє середовище» в психолого-педагогічній 

літературі здійснюється відповідно до загальновизнаних у сучасній науці 

моделей освітнього середовища. Розглянемо основні з них. 

Так, за еколого-особистісною моделлю В.А. Ясвіна освітнє середовище 

розуміється як система впливів та умов формування особистості за заданим 

зразком, що знаходяться в соціальному та просторово-предметному оточенні. 

З огляду на це, розвивальний ефект освітнього середовища полягає в 

забезпеченні комплексу можливостей для всіх учасників освітнього процесу, 

компонентами якого є: соціальний; психодидактичний або технологічний; 

просторово-предметний [267, с. 14].  

Підґрунтям до комунікативно-орієнтованої моделі освітнього 

середовища (І.В. Єрмакова, Н.І. Поліванова, В.В. Рубцов, та ін.) є розуміння, 

що необхідною умовою розвитку дитини є її спільна діяльність з різними 

учасниками освітнього процесу. Освітнє середовище розглядається певною 

формою комунікативної взаємодії між педагогом і учнями (та між учнями), що 

забезпечує формування в останніх необхідних знань, умінь, навичок 

навчальної та комунікативної діяльності, необхідних для функціонування в 

конкретній спільноті. До структурних компонентів комунікативної моделі 

автори відносять: психологічний клімат в школі, соціально-психологічну 

структуру колективу, психологічну організацію передачі знань тощо  

[202, с. 205]. 

У положеннях антрополого-психологічної моделі 

В.І. Слободчикова [220] освітнє середовище визначається динамічним 

утворенням, що може містити в собі цілі, зміст та організацію освіти в 

конкретній навчальній ситуації, визначає вектор і склад здібностей та якостей 

субʼєктів освітнього процесу, проєктується й будується там, де здійснюється 

спільна діяльність тих, хто навчається та навчає. Компонентами антрополого-

психологічної моделі освітнього середовища є насиченість (ресурсний 

потенціал) та структурованість (спосіб організації).  
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У межах екопсихологічного підходу В.І. Панов [174] розуміє освітнє 

середовище як систему психологічних та педагогічних умов і впливів, які 

створюють підґрунтя для розкриття тих інтересів і здібностей особистості, які 

ще не відомі, й для розвитку тих, що вже проявилися відповідно природних 

задатків кожного індивіду та вимог вікової соціалізації. У якості основних 

структурних компонентів екопсихологічної моделі освітнього середовища 

визначаються: просторово-предметний, діяльнісний (технологічний), 

комунікативний [174, с. 80].  

Отже, здійснений аналіз моделей освітнього середовища дає змогу 

стверджувати, що воно розглядається як: цілісне утворення, система впливів, 

умов, можливостей, матеріальних ресурсів, певна форма комунікативної 

взаємодії, що сприяє реалізації мети освітнього процесу та цілеспрямовано або 

опосередковано впливає на особистісний та професійний розвиток усіх його 

учасників. У процесі міжособистісної взаємодії відбувається вплив на освітнє 

середовище, яке, в свою чергу, цілісно або окремими елементами впливає на 

кожного субʼєкта освітнього процесу. До складу освітнього середовища різні 

автори відносять такі компоненти: просторово-предметний, особистісний, 

технологічний (діяльнісний), методичний, комунікативний тощо. 

Виявлені характеристики та структурні компоненти освітнього 

середовища дають змогу визначити ознаки феномена «рефлексивне 

середовище», яке, на наш погляд, є недостатньо дослідженим у науці. Так, у 

роботах [99] воно розглядається, як сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, 

що сприяють активному формуванню культури педагогічної діяльності, дають 

можливість субʼєкту освіти здійснювати вибір цілей, змісту, методів 

самоосвіти та завдяки яким відбувається розвиток уявлень учителя про себе, 

як особистості й професіонала. Ми спираємося на визначення рефлексивного 

середовища вчених А.О. Бізяєвої [37], Т.Є. Гури [71], які характеризують його 

як систему умов розвитку особистості, що виявляє для останньої можливість 

самодослідження та самокорекції соціально-психологічних та професійних 
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ресурсів, основною функцією якої є формування потреби особистості в 

рефлексії [71]. 

У дослідженнях Т.Є. Гури рефлексивне середовище характеризується 

важливим чинником розвитку професійної компетентності практичних 

психологів у системі післядипломної освіти. Процес створення рефлексивного 

середовища, на думку автора, ґрунтується на принципах: унікальності, що 

дозволяє кожну особистість, будь-які просторово-часові умови, процес, 

структуру розглядати як неповторні; парадоксальності; відкритості, що 

передбачає свідоме розуміння незавершеності професйної підготовки фахівців 

у соціокультурних просторах і контекстах; надмірності, згідно з яким будь-яка 

людина має можливість розширити свої особистісно-професійні межі; 

варіативності як відсутності чітко регламентованих програм, методів, засобів, 

що дозволяє будувати рефлексивне середовище відповідно до потреб кожного 

учасника [71].  

З погляду Л.М. Ільязової та Л.Б. Соколової процес становлення 

рефлексивного освітнього середовища здійснюється певними етапами: 

1) аналіз і співвіднесення потреб суб’єктів навчання і можливостей 

середовища; 2) виникнення протиріч між потребами і можливостями; 

3) використання механізму рефлексії як засобу подолання виниклої кризи; 

4) зміна позиції вчителя відповідно до середовища; 5) використання 

рефлексивних форм діяльності перетворення та вибудовування навколо себе 

нового рефлексивного освітнього середовища [99].  

Аналіз наукових досліджень проблем професійного розвитку вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти, узагальнення підходів 

щодо створення рефлексивного освітнього середовища дозволяють 

презентувати декілька тез.  

Метою створення рефлексивного середовища в освітньому просторі 

післядипломної освіти є розвиток та культивування у вчителя початкових 

класів всіх видів рефлексії та відповідних типів рефлексивних умінь. 

Рефлексивна діяльність дає змогу педагогу звернутися до власного «Я», 
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визначити стереотипи мислення, поведінки, переосмислити застарілі підходи 

та завдяки рефлексивним умінням змоделювати нові способи діяльності й 

закріпити їх в процесі активної взаємодії в рефлексивному середовищі. Такий 

перетворювальний процес зумовлює зміни в системі цінностей особистості, її 

ставленні до навколишнього світу, професійної діяльності, і як наслідок, 

змінює й середовище навколо неї. 

Рефлексивне середовище як складне, інтегративне утворення має 

структурні компоненти, виокремлення яких дало змогу визначити особливості 

його створення в закладі післядипломної педагогічної освіти. Серед 

компонентів рефлексивного середовища виокремлюємо: предметно-

просторовий, інформаційно-змістовний, комунікативно-діяльнісний та 

особистісний. Всі вони є взаємоповʼязаними складовими рефлексивного 

середовища як єдиної системи, проте кожний з них може бути розглянутий як 

самостійним елемент. Розбудова структурних компонентів рефлексивного 

середовища дає змогу здійснювати його цілеспрямований розвиток, змінюючи 

елементи відповідно до освітніх цілей та особистісно-професійних потреб 

учителів. 

Предметно-просторовий компонент рефлексивного середовища – 

сукупність просторових умов та предметних засобів, що забезпечує 

ефективний розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти. Змістовно цей компонент охоплює, по-перше, 

архітектуру освітнього закладу, місткість, комфортність, дизайн аудиторій, 

матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення, інформаційно-

комунікаційне обладнання, побутові умови тощо; по-друге, визначає спосіб 

функціонування цих «предметних одиниць» у рефлексивному середовищі. 

Отже, розбудова предметно-просторового компонента рефлексивного 

середовища забезпечується особливим оснащенням приміщень закладу 

післядипломної освіти – створенням спеціальних аудиторій – лабораторій 

Нової української школи, які відповідають вимогам освітнього простору 

сучасного закладу загальної середньої освіти та створюють умови для: 
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− використання комфортних модульних меблів, які легко 

переміщуються відповідно до потреб та освітніх цілей навчання, для 

проведення роботи з використанням індивідуальних та групових форм 

навчання; 

− отримання досвіду роботи з тематичними осередками, навчально-

методичним обладнанням, настільними та рухливими іграми, що дають 

можливість вчителю аналізувати, корегувати та отримувати досвід організації 

освітнього процесу відповідно до вимог Нової українській школі; 

− упровадження ігрових та діяльнісних методів на основі методики 

компетентнісного навчання «Шість цеглинок» The LEGO Foundation, що 

забезпечують можливість створення моделей, схем для усвідомлення 

механізмів рефлексії та розвитку різного типу рефлексивних умінь учителів;  

− роботи з фліпчартом, зручними стендами для презентації результатів 

роботи слухачів курсів, трансляції символічних повідомлень, що стимулюють 

активну діяльність усіх субʼєктів рефлексивного середовища, дають 

можливість здійснювати здобувачам освіти рефлексивний аналіз результатів 

освітньої діяльності (Додаток З). 

Інформаційно-змістовий компонент рефлексивного середовища – це 

освітні програми, навчальні плани, нормативно-правові документи, що 

відображають спрямованість освітнього процесу на розвиток рефлексії та 

рефлексивних умінь учителів початкової школи. Збагачення інформаційно-

змістового компонента здійснювалося впровадженням в освітній процес 

курсів підвищення кваліфікації лекційно-практичних занять, спецкурсів, 

тренінгів, семінарів, вебінарів, спрямованих на формування в педагогів 

системи знань про сутнісні та процесуальні характеристики рефлексії, 

структуру, зміст та способи активізації рефлексивних умінь учителів 

початкових класів, про що докладно висвітлено в підрозділі 2.3. 

Комунікативно-діяльнісний компонент рефлексивного середовища 

післядипломній освіті визначає застосування в освітньому процесі курсів 
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підвищення кваліфікації вчителів групових та колективних форм навчання, їх 

відповідність освітнім цілям, віковим та індивідуально-психологічним 

особливостям здобувачів освіти. Розбудова комунікативно-діяльнісного 

компонента рефлексивного середовища здійснювалася проведенням занять 

переважно в колективних формах миследіяльності та мислекомунікації, що 

сприяло розвитку рефлексивних, когнітивних, перцептивних умінь та 

здібностей учителів початкових класів. Цей процес передбачав: 

− проведення лекційних занять та спецкурсів з використанням 

рефлексивних методів навчання переважно в групових формах під час 

засвоєння різних дисциплін суспільно-гуманітарного, предметно-

професійного та фахового модулів; 

− активізацію всіх видів рефлексії та відповідних типів рефлексивних 

умінь педагогів у процесі спільного вирішення професійних проблем;  

− організацію спільної освітньої діяльності на засадах педагогіки 

партнерства, суб’єкт-суб’єктних відношень між викладачами та педагогами, 

паритетність позицій усіх учасників освітнього процесу;  

− опору на власний професійний досвід учителя, що дає можливість 

максимально швидкого перенесення актуалізованих рефлексивних знань, 

умінь, творчого потенціалу в практичну діяльність учителя; 

− аналіз та обговорення проблемних ситуацій з власного педагогічного 

досвіду у колективних формах миследіяльності та мислекомунікації, що 

активізує рефлексивні механізми; 

− створення сприятливої атмосфери для генерування творчих ідей, 

можливість висловлювати та обґрунтувати власну позицію без страху 

критики. 

У функціонуванні рефлексивного середовища провідна, 

системоутворювальна роль, на нашу думку, належить особистісному 

компоненту, який не тільки характеризує кількісний та якісний склад 

учасників, а, головне, визначає характер комунікації субʼєктів, простір їх 
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міжособистісної взаємодії, в якому найбільш ефективно відбувається розвиток 

особистісно-професійних потреб кожного. Більше того, оскільки означений 

структурний компонент є субʼєктним, він сам активно змінює інші елементи 

середовища, а також під їх впливом змінюється сам. Отже, розвиток 

особистісного компонента рефлексивного середовища здійснювався на 

основі:  

− формування в учителів початкових класів цілісної системи знань 

про сутність явища рефлексії, її процесуальних характеристик, видів та 

особливостей розвитку; змістових характеристик рефлексивних умінь, їх типів 

та функцій в освітньому просторі закладу післядипломної педагогічної освіти; 

− визнання учасниками рефлексивного середовища унікальності, 

неповторності, творчої самоцінності кожного;  

− можливості свідомої самоактуалізації та дієвої самореалізації 

кожного субʼєкта в процесі освітньої діяльності ; 

− обміну досвідом, його відкритості та доступності для всіх 

учасників; 

− створення простору свободи й творчості, що відкриває можливості 

для неруйнівних способів само- і взаєморозвитку, в яких усі суб’єкти 

незалежно від рівня компетентності залучаються до спільного творення [78]. 

Варто зазначити, що активне рефлексивне середовище сприяє розвитку 

рефлексивної культури вчителів початкових класів. У контексті рефлексивно-

акмеологічного підходу (К.О. Абульханова-Славська [1]., О.С. Анісімов [11], 

А.О. Деркач [78], Н.В. Кузьміна [115], А.К. Маркова [142] та ін.) рефлексивна 

культура розглядається як готовність і здатність педагога переосмислювати та 

творчо перетворювати стереотипи власного особистісного та професійного 

досвіду [78, с. 646-647], Таким чином, рефлексивна культура, як уміння 

здійснювати рефлексивний аналіз власної діяльності або окремих її 

компонентів, виступає дієвим механізмом педагогічної майстерності вчителя. 
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Рефлексивне середовище в системі післядипломної освіти є структурою, 

яка не керується ззовні, а організується на основі саморегуляції завдяки 

рефлексивним механізмам, оскільки кожного разу створюється унікальною, 

неповторною єдністю різного досвіду, інтелектуального та творчого 

потенціалу, ціннісних орієнтацій та індивідуально-особистісних якостей 

кожного субʼєкта освіти. Це система, яка розвиває та розвивається, оскільки в 

процесі спільної діяльності між учасниками встановлюються особливі 

відносини, що зумовлюють формування властивого саме цій спільноті 

рефлексивного середовища, яке з часом само починає бути активним та 

впливати на всіх учасників. Знання, умови, способи діяльності, комунікації, 

які вчитель усвідомлює, синтезує та акумулює через особистий професійний 

досвід, стають параметрами нового розвивального рефлексивного середовища 

[99]. 

Наявність вищезазначених положень дає змогу стверджувати, що 

пріоритетними завданнями системи післядипломної освіти є не «озброєння» 

вчителів інноваційними методами та технологіями, а організація умов для їх 

саморозвитку, самовдосконалення шляхом створення рефлексивного 

освітнього середовища, спрямованого на розвиток усіх видів рефлексії та 

відповідних типів рефлексивних умінь, що максимально сприяє формуванню 

рефлексивної культури педагога.  

У створеному рефлексивному середовищі завдяки співтворчості та 

взаємодії відбувається цілісна актуалізація всіх сфер особистості, що сприяє 

професійному й особистісному розвитку та саморозвитку як учителів, так і 

викладачів.  

Одним з особливих методів, що використовувався на етапі 

формувального експерименту є рефлепрактикум, який створювався з 

урахуванням цілісної моделі проведення рефлексивного практикуму, 

запропонованого С.Ю. Семеновим та рефлексивного тренінгу, розробленого 

І.В. Орловою [169]. Рефлепрактикум охоплював такі стадії: підготовка, 

усвідомлення, переоцінка та дія.  
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Стадія підготовки передбачала актуалізацію очікувань та потреб 

учителів початкових класів щодо власного особистісно-професійного росту. 

На стадії усвідомлення здійснювалося усвідомлення вчителями власної ролі в 

системі педагогічної діяльності та в типових професійних проблемних 

ситуаціях. На стадії переоцінки відбувалося «проживання» різних моделей 

особистісного та професійного зростання, знаходження на основі 

актуалізованої рефлексії нових поведінкових форм. Остання стадія – дія – 

передбачала закріплення цих форм поведінки, опанування та привласнення 

способів конструктивного особистісного й професійного росту, використання 

їх в професійній діяльності [169, с. 42-43]. 

Основними завданнями рефлепрактикуму визначено: 1) створення умов 

для організації та культивування рефлексивної діяльності вчителів початкових 

класів, розвитку різних типів рефлексивних умінь; 2) усвідомлення 

педагогами власних особливостей та творчих можливостей; 3) актуалізація 

мотивації до саморозвитку, 4) зміцнення особистісної та професійної 

самооцінки учасників.  

У ході проведення рефлепрактикуму застосовувався метод рефлексивної 

інверсії (І.М. Семенов, С.Ю. Степанов), що створював умови для розвитку 

креативності, здатності перевтілення та знаходження нестандартних моделей 

вирішення проблемних педагогічних ситуацій. Сутністю цього методу є 

«проживання» різних ситуацій професійного характеру в ролі казкових 

(міфологічних) персонажів, введення цих персонажів у типові проблемні 

ситуації та їх аналіз з позиції декількох субʼєктів одночасно. Використання 

методу рефлексивних інверсій дає можливість бачити проблему, діяльність, 

світ цілісно, розвиває бажання рефлексувати та знаходити новий зміст у 

здавалось би повсякденних речах і подіях. Обовʼязковим елементом 

рефлепрактикуму є аналіз та обговорення учасниками підстав власних дій, 

актуальних професійних тем, пошук ефективних рішень проблемної 

педагогічної ситуації. 
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Важливим аспектом цього методу є розуміння, що будь-який результат 

інтелектуального пошуку не сприймається як остаточний, закритий. Акцент з 

кінцевого результату зміщується на розгортання творчого процесу 

саморозвитку, результатом якого є запуск нового пошуку [78, с. 657]. 

Актуалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма учасниками 

рефлексивного середовища розвиває «уміння по-новому осмислювати та 

долати проблемні ситуації, виходити з внутрішніх та зовнішніх конфліктних 

станів, знаходити нові сили, зміст, цінності, ефективно розв’язувати 

неординарні практичні завдання» [78, с. 647]. Саме в таких умовах найкраще 

відбувається розвиток рефлексивних умінь особистості (Додаток К). 

Отже, процес створення рефлексивного середовища ініціює входження 

вчителя початкової школи в науковий простір, осмислення норм і зразків 

культури та актуалізує уміння на основі особистісного та професійного 

досвіду створювати інноваційні методи й прийоми педагогічної діяльності, 

апробовувати їх та використовувати у власній педагогічній практиці.  

Варто зазначити, створення рефлексивного середовища передбачає 

наскрізне застосування рефлексивних методів, що забезпечує актуалізацію так 

званої «практичної» (Ю.М. Кулюткін) рефлексії, а саме розвиток 

рефлексивних умінь учителів.  

В освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації на етапі 

формувального експерименту нами використовувалися методи, спрямовані на 

розвиток процесуальних рефлексивних умінь учителів, (виокремлених на 

підставі механізмів рефлексії); інтелектуальних, особистісних, діяльнісних та 

комунікативних (за сферою спрямованості рефлексії); ситуативних, 

ретроспективних та перспективних (за часовими параметрами). Серед обраних 

методів є ті, що діють на розвиток окремого типу рефлексивних умінь, і ті, що 

забезпечують комплексний вплив на актуалізацію рефлексивних умінь 

учителя в цілому. 

Спираючись на наукові погляди П.Я. Гальперіна, О.М. Леонтьєва, 

Н.Ф. Тализіної, А.В. Усової та ін., робимо висновок, що рефлексивні вміння 
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вчителя початкових класів розвиваються в процесі здійснення рефлексивної 

діяльності, основою якої є рефлексивні дії та операції. Тож, виокремлені в 

підрозділі 2.1. механізми рефлексії є тими способами рефлексивної діяльності, 

що в процесі теоретичного та практичного засвоєння стають базовими 

рефлексивними вміннями особистості, які в подальшому можуть 

застосовуватися в різних сферах життєдіяльності вчителя. На підставі 

узагальнення результатів наукових досліджень сутнісних та процесуальних 

ознак рефлексії (М.Г. Алексєєв, О.С. Анісімов, А.В. Карпов, В.В. Тюков, 

І.Н. Семенов та С.Ю. Степанов, Т.В. Разіна, Б.І. Хасан, Г.П. Щедровицький, та 

ін.) визначено такі механізми: рефлексивна пауза, рефлексивний вихід, аналіз 

послідовності дій, категоризація, конструювання, схематизація, 

обʼєктивація та рефлексивне повернення. Ці механізми відображають 

цілісний, стадіальний процес розгортання рефлексії, проте осмислення та 

інтерпретація окремого рефлексивного механізму дає можливість розглядати 

його в якості методу розвитку процесуальних рефлексивних умінь учителів 

початкових класів. Охарактеризуємо їх. 

Метод рефлексивної паузи передбачає розвиток уміння вчителя під час 

проблемної професійної ситуації припинити хід предметної діяльності та 

здійснити рефлексивну зупинку. Такий «розрив природного ходу діяльності» 

(М.Г. Алексєєв) дає змогу усвідомити неможливість її продовження та 

необхідність зробити обʼєктом власного мисленнєвого процесу.  

Метод «рефлексивний вихід», спрямований на розвиток умінь учителя 

початкової школи в проблемній ситуації свідомо здійснювати перехід з 

актуальної позиції діяча, в зовнішню, рефлексивну позицію відповідно до 

виконуваної діяльності, тобто на рівень «чистого мислення». Уміння 

здійснювати чітке розмежування, «не склеювання» (за Г.П. Щедровицьким) 

предметної та рефлексивної позицій є надзвичайно важливими 

рефлексивними уміннями, які можливо та необхідно розвивати. Це дає змогу 

вчителю фіксувати, осмислювати та аналізувати зміст предметної та 

мисленнєвої діяльності.  
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Розвитку означеного уміння в учасників курсів підвищення кваліфікації 

сприяє вербалізація змістового наповнення діяльнісної та рефлексивної 

позиції, використання словникових конструкцій «Я дію», «Я рефлексую», 

прийняття, осмислення та обʼєднання змісту предметної та рефлексивної 

діяльності у власній свідомості тощо. Застосування означених методів 

використовувалося під час аналізу та моделювання педагогами проблемних 

ситуації інтелектуального, комунікативного, особистісного характеру в 

процесах миследіяльності та мислекомунікації, під час ігрових методів 

навчання тощо. 

Аналіз послідовності дій як метод розвитку процесуальних 

рефлексивних умінь учителя базується на свідомому відтворенні етапів 

предметної діяльності з метою визначення причин її неуспішності. Це 

потребує від педагогів володіння процесами порівняння, аналізу, синтезу, 

узагальнення, уміння застосовувати стратегії та прийоми розвитку критичного 

мислення. Актуалізація цих умінь відбувалася в процесі виконання вправи, в 

якій учителям пропонувалося пригадати актуальну проблемно-конфліктну 

ситуацію з власного досвіду та здійснити аналіз причин, що призвели до 

такого стану подій. 

Метод «категоризація» спрямований на розвиток умінь педагогів 

знаходити нові знання, способи, матеріали, що дозволять вирішити проблемну 

ситуацію, яка рефлексується. Це свого роду «нормування» (О.В. Анісімов) 

власної діяльності, вибір точки зору, на підставі якої буде здійснюватися вихід 

з утруднення.  

Цей процес є розвитком для самого вчителя, його особистісного та 

професійного досвіду, якщо він звертається до існуючих наукових та 

соціальних зразків, якщо завдяки творчому пошуку зʼявляються ефективні 

способи діяльності вчителя, нові методи та прийоми педагогічної діяльності 

відбувається збагачення методичної системи. Метод застосовувався в процесі 

розвʼязання проблемних ситуацій, які потребували від учителя знаходження 
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додаткової інформації, опанування новими уміннями, організації освітньої 

діяльності дітей з особливими потребами.  

Метод «конструювання» передбачає розвиток уміння вчителя 

узгоджувати новий спосіб (норму) поведінки, діяльності з обʼєктами, метою, 

засобами та результатом попередньої предметної діяльності. Це означає 

розвиток уміння повʼязувати нові способи діяльності з тими, що є 

традиційними для вчителя. 

Метод «схематизація» спрямований на розвиток у вчителів уміння 

представити сконструйовану в рефлексивній позиції діяльність, вихід з 

утруднення у вигляді моделі, схеми дій, що дає можливість уявити її цілісно. 

Використання в процесі цього методу різних типів схем сприяло організації 

мисленнєвої діяльності педагогів.  

Метод «обʼєктивація» передбачає розвиток уміння схематизовану 

діяльність інтерпретувати як модель нової діяльності, вихід з проблемної 

ситуації. Процес вербалізаціїї, що є важливою складовою цього методу, дає 

можливість учителю осмислити проєктовану діяльності або представити її 

іншим учасникам комунікації та використовувати для подальшого 

опрацювання. 

Метод «Рефлексивне повернення» передбачає усвідомлення цього етапу 

як остаточного результату рефлексії, необхідність «присвоєння» 

рефлексивного досвіду для успішного розвʼязання проблемної ситуації.  

Отже, схарактеризовані базові методи розвитку процесуальних 

рефлексивних умінь учителя початкових класів дозволяють розвивати 

означені уміння (в комплексі чи окремо) в освітньому процесі післядипломної 

освіти, впливати на вдосконалення педагогічної діяльності вчителя, 

підвищувати рівень його професійної компетентності та рефлексивної 

культури.  

Так, з метою розвитку інтелектуальних рефлексивних умінь учителів 

початкових класів використовувався метод схематизації (за методикою 

Т.Є. Гури) як процес перекодування проблемної ситуації, тексту, будь-якої 
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інформації в схему, знаковий запис [70]. На думку вченої, саме схема організує 

мисленнєву діяльність особистості, оскільки дозволяє визначити сутнісні 

ознаки об’єкта, інформації тощо [70, с. 228]. Схожі думки знаходимо у 

Ю.В. Громико [68], А.А. Тюкова [232], які схематизацію визначають 

найважливішим механізмом рефлексії, оскільки «тільки представлена в 

спеціальних знакових засобах у вигляді цілісної картини діяльність, яка 

рефлексується, отримує своє усвідомлене інобуття» [232, с. 73]. 

Представлення механізмів рефлексії у вигляді схем, моделей, малюнків 

сприяло більш глибокому осмисленню рефлексивних процесів та 

усвідомленню їх значущості для мисленнєвої та предметної діяльності 

педагога. 

Використання методу передбачало роботу педагогів з об’єктно-

онтологічними, функціональними та організаційно-діяльнісними схемами. 

Учителям пропонувалося за допомогою різних типів схем зобразити поняття 

«педагогічна рефлексія», «рефлексивні вміння», «інтеграція», 

«професіоналізм» тощо. Зокрема, для визначення сутнісних характеристик 

поняття «інтеграція» вчителі в групах створювали об’єктно-онтологічні 

схеми, аналізуючи професійну діяльність учителя щодо здійснення інтеграції 

в освітньому процесі креслили функціональні схеми. Рух процесу мислення 

щодо створення перших двох типів схем відтворювали за допомогою 

організаційно-діяльнісних.  

Уміння здійснювати аналіз підстав власних суджень є показником 

розвинених інтелектуальних рефлексивних умінь педагога. З цією метою 

використовувалася методика А.О. Бізяєвої, Ю.М. Кулюткіна «Переклад на 

суахілі».  

Групам було запропоновано прочитати та проаналізувати фрази мовою 

суахілі та їх переклад українською мовою: AKUPENDA – він любить тебе. 

AWAPIGA – він б'є їх. NIKUPIGA – я б’ю тебе. ATUPENDA – він любить нас. 

Після аналізу речень кожна група мала спробувати перекласти мовою суахілі 

фразу: «Я люблю їх». З огляду на те, що правильну відповідь можна отримати 
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різними шляхами, вчителям потрібно було записати покроково хід роздумів 

над цією задачею за поданим алгоритмом [37, с. 155]. Останнє завдання 

спрямоване на розвиток уміння здійснювати аналіз підстав власного мислення, 

що, безумовно, підвищує рівень розвитку інтелектуальних рефлексивних 

умінь педагогів початкової школи. У процесі групової роботи опосередковано 

відбувалася актуалізація комунікативних, особистісних, діяльнісних, 

ситуативних рефлексивних умінь, оскільки педагогам доводилося планувати 

етапи власної мисленнєвої діяльності, аналізувати, оцінювати та співвідносити 

думки членів групи зі своїми, проявляти різні особистісні якості задля 

успішної колективної роботи, здійснювати аналіз ситуації «тут і тепер». 

Рефлексивна дискусія – ефективний метод розвитку особистісних, 

комунікативних, ситуативних та перспективних рефлексивних умінь учителів 

початкових класів. Метою означеного методу є вироблення цілісного, 

всебічного уявлення про явища, процеси, інновації, які аналізуються 

учасниками дискусії. Як продуктивна форма творчості та співтворчості між 

усіма субʼєктами навчання, рефлексивна дискусія здійснювалася за таким 

алгоритмом: учасники поділяються на три групи, одна з яких пропонує проєкт, 

інша вносить альтернативні пропозиції щодо його оптимізації, а третя 

синтезує роботу перших двох груп та надає конструктивні доповнення. 

Протягом обговорення групи змінюють позиції, що дозволяє їм побути і в ролі 

генераторів ідей, і в ролі критиків. Це дає можливість педагогам здійснити 

більш глибокий аналіз власного «продукту», глибше усвідомити позитивні та 

негативні сторони своєї діяльності, осмислити альтернативні варіанти та 

набути досвід прийняття продуктивних рішень у процесі колективної 

взаємодії.  

Рефлексивний полілог як складова рефлексивної дискусії, застосовувався 

під час різних формувальних заходів з метою актуалізації самостійного 

осмислення кожним учителем проблем професійної діяльності. Технологія 

методу складається з таких етапів: 1) усвідомлення актуальної проблеми, що 

вимагає аналізу або вирішення; 2) обговорення, що здійснюється по колу від 
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найбільш активного учасника, до найменш активного (або навпаки); 3) своє 

бачення проблемної теми учасники висловлюють по черзі, не перериваючи та 

не повторюючи думки один одного; 4) фіксування викладачем ходу та 

результатів обговорення на фліпчарті та відповідно до ситуації запуск нового 

кола. 

Як правило, викладач заздалегідь готує питання щодо проблемної теми, 

але найбільш цінним є спонтанне виникнення полілогу, наприклад: після 

альтернативної відповіді одного з учасників [148]. У процесі реалізації методу 

найбільш дискусійними темами були: «Інклюзивна освіта: реалії і 

перспективи», «Чи потрібне оцінювання в балах у початковій школі?», «Як 

створити розвивальне освітнє середовище?» тощо. Отже, метод допомагає 

створити розвивальний ефект для всіх учасників полілогу. Заборона на 

повторення думок попередніх учасників дає змогу досягти ефект 

максимального осмислення теми. 

Метод моделювання професійних проблемних ситуацій 

використовувався для активізації умінь учителів початкових класів 

здійснювати аналіз та реконструкцію власної педагогічної діяльності. 

Вчителям пропонувалося пригадати й коротко записати актуальну проблемну 

ситуацію з власного досвіду. Зібрані викладачем ситуації в подальшому 

ставали матеріалом для рефлексивного аналізу (в групах чи індивідуально). 

Застосування базових методів розвитку рефлексивних умінь (рефлексивний 

вихід. аналіз послідовності дій, схематизація тощо) давало можливість 

аналізувати проблемну ситуацію «відсторонено», порівнювати свої думки з 

висловлюваннями інших учасників. Таким чином, відбувалася актуалізація 

інтелектуальних, особистісних, діяльнісних, комунікативних, ситуативних, 

ретроспективних, перспективних рефлексивних умінь учителя, завдяки яким 

здійснювалося переосмислення ставлення до професії та самого себе, 

усвідомлення Я-концепції, мотивування до перебудови власної професійної 

діяльності У процесах мислекомунікації відбувалася постійна фіксація уваги 

на механізмах рефлексії, визначенні їх функцій, вербалізації процесуальних 
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рефлексивних умінь як базових умінь рефлексивної діяльності вчителя 

початкових класів.  

Розвиток рефлексивних умінь учителів, виокремлених на основі 

трудових функцій професійного стандарту «Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти» здійснювався з метою поглиблення 

розуміння педагогами виконання функціональних обовʼязків, визначених 

положеннями Нової української школи та новим Державним стандартом 

початкової освіти.  

Робота охоплювала такі етапи: 1) самодіагностика вчителями виконання 

трудових функцій за професійним стандартом; 2) робота в групах над 

осмисленням змісту професійних дій учителя в освітньому середовищі Нової 

української школи; 3) робота в парах над визначенням інтелектуальних, 

діяльнісних, особистісних, комунікативних рефлексивних умінь до кожної 

трудової функції; 4) аналіз та обговорення результатів роботи.  

Варто зазначити, що для більшості вчителів це завдання виявилося 

складним, оскільки потребувало глибокого аналізу власної діяльності з питань 

планування та організації освітнього процесу; створення освітнього 

середовища; рефлексії та професійного розвитку; проведення педагогічних 

досліджень; узагальнення власного досвіду та його презентації педагогічній 

спільноті тощо.  

За словами вчителів, такий ґрунтовний аналіз власної педагогічної 

діяльності сприяв осмисленню та переосмисленню ними професійних ролей 

учителя Нової української школи та усвідомленню потреби в саморозвитку з 

метою набуття додаткових професійних компетентностей. 

Ведення рефлексивного щоденника забезпечувало розвиток 

індивідуальної рефлексії вчителя в курсовий та міжкурсовий періоди та 

передбачало рефлексивний аналіз проведених уроків, проблемних ситуацій з 

власного досвіду, написання есе на актуальні педагогічні теми. Зазначені 

методи сприяли актуалізації різних типів рефлексивних умінь, активізації 

внутрішнього діалогу вчителя з самим собою, осмисленню власного 
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професійного досвіду, формуванню рефлексивного ставлення до педагогічної 

діяльності тощо.  

Отже, створення рефлексивного середовища в закладі післядипломної 

педагогічної освіти здійснювалася шляхом збагачення рефлексивним змістом 

його структурних компонентів (предметно-просторового, інформаційно-

змістового, комунікативно-діяльнісного та особистісного) та наскрізного 

впровадження в освітній простір курсів підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів таких рефлексивних методів навчання, як рефлексивна 

пауза, рефлексивний вихід, аналіз послідовності дій, категоризація, 

конструювання, схематизація, обʼєктивація, рефлексивне повернення; 

рефлексивна дискусія; рефлексивний полілог; рефлексивна інверсія; 

моделювання проблемних педагогічних ситуацій з власного досвіду вчителя, 

рефлексивний щоденник, написання есе тощо.  

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Здійснений аналіз науково-методичних засад розвитку рефлексивних 

умінь учителів початкових класів у системі післядипломної освіти дає 

підстави зробити такі основні висновки за розділом. 

1. З метою створення педагогічних умов розвитку рефлексивних 

умінь учителів початкових класів у системі післядипломної освіти розроблено 

структурно-функціональну модель, яка є цілісною системою, що має 

схематичний й описовий характер та містить чотири блоки: соціально-

цільовий, змістовий, технологічний та результативний.  

2. На основі здійсненого теоретичного аналізу 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 



180 
 

 
 

педагогічної освіти; 3) створення рефлексивного середовища в закладі 

післядипломної освіти шляхом упровадження в практику освітнього процесу 

рефлексивних методів навчання. 

3. Реалізація першої педагогічної умови забезпечувалася 

застосуванням психологічних механізмів розвитку мотивації вчителів 

початкових класів; створенням ситуацій для осмислення педагогами 

значущості рефлексивних процесів для власного особистісно-професійного 

розвитку та успішної професійної діяльності; орієнтацією в освітньому 

процесі на реально значущі освітні проблеми, професійний досвід учителів; 

організацією суб’єкт-суб’єктних взаємин між усіма учасниками освітнього 

процесу; діалогічністю навчання; створенням рефлексивного середовища, що 

підтримує інтелектуальну активність та пізнавальний інтерес педагогів у 

післядипломній освіті. Все це забезпечувалося авторським мотиваційним 

тренінгом. 

4. Реалізація другої педагогічної умови передбачала внесення до 

освітньо-професійної програми курсів підвищення кваліфікації вчителів 

початкової школи системи заходів, що забезпечують цілеспрямований 

розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів в курсовий та 

міжкурсовий періоди: наскрізну проблемну лекцію «Педагогічна рефлексія як 

чинник професійного розвитку вчителів початкових класів»; авторський 

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 («Рефлексія як засіб самопізнання та 

саморозвитку молодшого школяра», «Рефлексія як механізм професійного 

розвитку вчителя початкових класів»; «Рефлексивний аналіз уроку»), а також 

консультування й підтримку педагогів у професійних онлайн-спільнотах. 

5. Відповідно до третьої умови було створено рефлексивне 

середовище, яке передбачало наповнення рефлексивним змістом його 
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структурних компонентів (предметно-просторового, інформаційно-

змістового, комунікативно-діяльнісного та особистісного) та 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 з власного досвіду, рефлексивний щоденник, написання 

есе тощо. 

 

Основні положення розділу висвітлено в публікаціях автора: [14]; [15]; 

[18]; [20]; [21]; [25].  
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РОЗДІЛ III 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

 

3.1. Організація, хід і результати формувального етапу 

експерименту 

 

Відповідно до вимог проведення педагогічного експерименту 

(С.У. Гончаренко [62], В.К. Горкавий [65], С.О. Сисоєва [213] та ін.) дослідно-

експериментальна робота здійснювалась упродовж 2014–2019 рр. на базі 

закладів післядипломної педагогічної освіти різних регіонів України. Загалом 

у педагогічному експерименті взяли участь 1992 вчителя початкових класів 

різних регіонів України. 

Насамперед зазначимо, що експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти неможлива без дослідження відповідного 

діагностичного інструментарію, який дає змогу виміряти рівень розвиненості 

рефлексивних умінь та окреслити напрями їх подальшого розвитку. Саме тому 

здійснення аналізу інструментарію діагностики має для нас практичне 

значення.  

Здійснений аналіз наукових праць засвідчив, що складність дослідження 

феномена «рефлексивні вміння вчителя початкових класів» зумовлена тим, 

що, по-перше, він є недостатньо вивченим у науковій теорії та практиці, і тому 

не існує спеціальних надійних методик його дослідження; по-друге, 

рефлексивні вміння входять до складу такого міждисциплінарного, 

поліаспектного явища як рефлексія, у дослідженні якого існують різні підходи, 

що також ускладнює вивчення означеного феномена.  
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Отже, на основі власного розуміння сутності, змісту та структури 

рефлексивних умінь учителя початкових класів, визначеного алгоритму та 

особливостей їх розвитку в освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації 

та в зв’язку з відсутністю відповідного інструментарію діагностики рівня 

розвитку рефлексивних умінь, було запропоновано комплекс діагностичних 

методів, які допоможуть визначити ступінь розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів.  

Відповідно до визначених критеріїв розвитку рефлексивних умінь 

(мотиваційно-ціннісного, когнітивного та операційно-діяльнісного) було 

обрано такі методики: «Оцінка рівня готовності педагогів до розвитку» 

В.І. Звєрєвой, Н.В. Нємовой, авторський дидактичний тест «Рефлексія та 

професійний розвиток», методика «Рефлексія діяльності» (автори 

В.Д. Шадриков, С.С. Кургінян), методика «Моделювання вирішення 

професійних проблемних ситуацій» та шкала самооцінки розвиненості 

рефлексивних умінь учителя початкових класів. 

Методи діагностики рівня розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів за визначеними критеріями подано в таблиці 3.1. 

Розглянемо більш детально діагностичний інструментарій. 

За мотиваційно-ціннісним критерієм обрано методику «Оцінка рівня 

готовності педагогів до розвитку» В.І. Звєрєвой, Н.В. Нємовой. Методика 

складається з двох анкет, відповіді на які дають можливість виявити здібності 

вчителя до саморозвитку та визначити чинники, які перешкоджають / 

стимулюють педагога на навчання, розвиток та саморозвиток.  

Обробка даних анкет допомагає визначити рівень, на якому знаходиться 

опитуваний, а саме: від 55 і більше балів означає, що вчитель активно 

реалізуєте свої потреби в саморозвитку, від 36 до 54 –  відсутність сформованої 

системи саморозвитку, від 15 до 35 балів – означає зупинку в стадії розвитку 

(Додаток Л). 
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Таблиця 3.1 

Критерії, показники та методики визначення рівня розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів 

Критерій Показник 

Методика визначення показників 

рівня розвитку РУ учителів 

початкових класів 

Мотиваційно-цільовий  МЦ 

Оцінка рівня готовності педагога до 

розвитку (Методика В.І.Звєрєвої, 
Н.В.Нємової) 

Когнітивний К 
Дидактичний тест «Педагогічна 

рефлексія та професійний розвиток» 

Операційно-

діяльнісний  

Методика «Моделювання 

вирішення професійних 

проблемних ситуацій» 

ОД1 

Методика «Рефлексія 

діяльності» (В.Д. Шадриков, 
С.С. Кургінян) 

ОД2 

«Шкала самооцінювання 

рефлексивних умінь учителів 

початкових класів» 

ОД3 

Комплексний показник 

розвитку 

рефлексивних умінь 

Кру 
3

ОДКМЦ
 Кру

++
=  

 

Відповідно до когнітивного критерію методом діагностики рівня 

розвитку рефлексивних умінь учителя став авторський дидактичний тест 

«Рефлексія та професійний розвиток», який дає змогу з’ясувати рівень знань, 

сутнісних характеристик рефлексії, педагогічної рефлексії, феномена 

«рефлексивні вміння вчителя початкових класів », а також актуалізує 

розуміння понять професійна компетентність, професійний розвиток.  

N

ОДі

ОД

N

і


== 1
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Тест складається з 20 питань, кожне з них має чотири варіанти відповіді,  

одна з яких є правильною. Проходження тесту оцінюється за 100-бальною 

шкалою. Визначено такі рівні проходження тесту: від 0 до 33% – початковий, 

від 34-65% – достатній, від :66-100% – високий. Ці рівні відображують 

співвідношення кількості правильних відповідей опитуваного до числа питань 

у тесті (Додаток М). 

Дослідження розвитку рефлексивних умінь відповідно до операційно-

діяльнісного критерію проводилося за трьома методиками: «Рефлексія 

діяльності» (автори В.Д. Шадриков, С.С. Кургінян), методика «Моделювання 

професійних проблемних ситуацій» та шкалою самооцінювання розвиненості 

рефлексивних умінь учителя. 

Вибір методики «Рефлексія діяльності» (автори В.Д. Шадриков, 

С.С. Кургинян) був зумовлений положеннями психологічної теорії діяльності 

та основного підходу, запропонованого В.Д. Шадриковим, що «ефективність 

виконання суб'єктом своєї діяльності виражається в розвиненості його 

рефлексії відповідно до окремих конструктів цієї діяльності» [254]. 

Основу методики складає тест-опитувальник, який передбачає 

23 оригінальні пункти-твердження. Ці твердження згруповані трьома 

теоретично обґрунтованими шкалами, що визначені авторами конструктами 

діяльності: «інформаційна основа діяльності», «мотивація та цілепокладання 

діяльності», а також «прийняття рішення та здійснення діяльності». 

Тест дозволяє визначити, по-перше, міру індивідуальної вираженості 

рефлексії за окремими функціональними компонентами психологічної 

системи діяльності (потреба і мета діяльності, зовнішні і внутрішні умови 

діяльності, програма (план) діяльності і ін.); по-друге, визначити загальний 

показник рефлексії діяльності суб'єкта як результат розвитку у нього здатності 

до усвідомлення засобів і способів власної діяльності, причин і наслідків 

досягнутих у ній успіхів і невдач (Додаток Н). 
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Ще однією методикою визначення рівня розвитку рефлексивних умінь 

учителів за операційно-діяльнісним критерієм стало моделювання вирішення 

професійних проблемних ситуацій.  

Уміння вчителя початкових класів знаходити ефективні шляхи 

розвʼязання проблемної педагогічної ситуації є показником розвиненості 

рефлексивних умінь учителя, здатністю здійснювати рефлексивний аналіз не 

тільки предметної ситуації, а й власної педагогічної діяльності в цілому. 

Запропоновані педагогічні ситуації були короткими за змістом, 

різноспрямованими (охоплювали різні сфери діяльності педагога), 

комплексними (включали декілька проблем) та типовими для вчителів 

початкових класів. Наведемо приклад. 

Інструкція. Уважно прочитайте подану ситуацію та опишіть хід Ваших 

думок, як вчителя, в цій ситуації. 

Ви – вчитель 1-го класу Нової української школи. Моніторинг освітніх 

досягнень учнів, який Ви провели в квітні, показав, що не всі діти засвоїли 

навчальний матеріал на належному рівні. Під час батьківських зборів група 

батьків висловила незадоволення, що учні паралельного класу більше читають 

і пишуть на уроках, ніж діти Вашого класу, а мама дитини з особливими 

потребами додала, що не бачить результатів навчання своєї доньки. 

Обробка результатів відбувалася за методом контент-аналізу, для 

здійснення якого були виявлені смислові одиниці висловлювань. а мірою 

підрахування – частота їх використання в тексті, кількість строк, а також 

кількість висунутих гіпотез (Додаток П). 

Визначення вчителями рівня розвитку власних рефлексивних умінь 

здійснювалося за допомогою шкали самооцінювання. Педагогам потрібно 

було оцінити 20 тверджень, зміст яких являв характеристики рефлексивних 

умінь учителя початкових класів відповідно до трудових функцій, зазначених 

у професійному стандарті «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» (Додаток Р).  



187 
 

 
 

Таким чином, комплекс обраних методик дає можливість здійснити 

діагностику рівнів розвитку рефлексивних умінь учителів на 

констатувальному та контрольному етапах дослідження. 

Перед реалізацією експериментальних заходів було проведено пілотне 

дослідження з метою визначення актуальності обраної проблеми, а також 

змісту, критеріїв та показників розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів. У пілотному експерименті взяли участь 317 слухачів курсів 

підвищення кваліфікації Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. О.М. Остроградського, Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, Комунального вищого навчального 

закладу «Харківська академія неперервної освіти», а також Комунального 

закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради. 

Аналіз соціально-демографічних показників учителів початкової школи 

показав незначні розбіжності у віці, кваліфікаційних категоріях, освіті, стажі 

педагогічної роботи респондентів, тому результати експерименту можна 

вважати об’єктивними та характерними для всіх фахівців початкової освіти. 

Пілотне дослідження передбачало відповіді на питання анкети 

(закритого та відкритого характеру), що допомогло виявити рівень розуміння 

вчителями сутності понять «педагогічна рефлексія», «рефлексивні вміння 

вчителя початкових класів», зʼясувати їх погляди на основні мотиви та 

педагогічні умови, які сприятимуть успішному розвитку рефлексивних умінь 

у системі післядипломної педагогічної освіти та визначення за 12-бальною 

шкалою рівня розвитку власних рефлексивних умінь Використано такі 

методи: анкетування, спостереження, бесіди з учителями (індивідуальні й 

групові). (Додаток С). 

Анкетування засвідчило, що педагоги в цілому розуміють зміст поняття 

«педагогічна рефлексія»: більшість респондентів характеризують його 

процесом самопізнання вчителем себе як професіонала (46%), процес 

дослідження вчителем власної педагогічної діяльності (34%).  
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У тлумаченні феномена «рефлексивні вміння вчителя початкових 

класів» спостерігаємо розмаїття варіантів: від «аналіз діяльності», 

«самопізнання», «самоаналіз», до «підведення підсумків уроку», 

«запровадження нових підходів у навчанні», «інноваторство», «уміння 

об’єднати й згуртувати дітей», «уміння бачити й чути». «комунікативні 

вміння», «приймати гідне рішення», «бути сучасним», «енергозберігаючі 

технології», «використання ІКТ», «бути компетентним» тощо.  

З огляду на це, 89 % не розуміють сутності поняття «рефлексивні вміння 

вчителя початкових класів», 5,3% педагогів зазначили, що їм важко 

відповісти. 

Проте на питання: «Оцініть за 12-бальною шкалою Ваш рівень розвитку 

рефлексивних умінь» – близько третини вчителів (37%) визначили свій рівень 

як високий (самооцінка – 10, 11 балів); більше половини (55,6%) – як достатній 

(самооцінка – 7, 8, 9 балів); 3,7% – як середній (самооцінка – 4, 5, 6 балів); 3,7% 

(самооцінка – 1, 2, 3 бали) – як низький. Отже, 92,6% респондентів за 12-

бальною шкалою визначили власний рівень розвитку рефлексивних умінь як 

достатній та високий.  

Результати відповідей учителів подано на рис.3.1.  

На нашу думку, невідповідність показників реальних знань та 

самооцінки вчителів свідчить про їх недостатню усвідомленість щодо 

власного незнання сутності рефлексивних умінь, і, як наслідок, відсутність 

потреби в їхньому розвитку. З огляду на це, самооцінку педагогів стосовно 

зазначених позицій будемо вважати суб’єктивною, такою, що не відображає 

повною мірою справжнього рівня сформованості рефлексивних умінь 

педагогів. 

Важливим завданням констатувального етапу було з’ясування 

мотиваційної готовності вчителів початкових класів до розвитку 

рефлексивних умінь, адже більшість дослідників наголошують, що саме вона 

є рушійною силою будь-якої діяльності, зокрема й навчальної. 
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Рис.3.1. Гістограма самооцінювання рівня розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів 

 

Важливим для нас було виявлення найбільш значущих для вчителів 

мотивів, що спонукатимуть розвивати рефлексивні вміння в умовах 

післядипломної педагогічної освіти. Результати відповідей педагогів подано 

на рис. 3.2. 

Так, 78 % респондентів визначили можливість реалізувати свій творчий 

потенціал (впроваджувати нові підходи до навчання дітей, нові методи й 

форми навчання); 67% – бажання вчити дітей на високому рівні; 48% – 

можливість підвищити кваліфікаційну категорію, а отже, заробітну платню та 

свій професійний рівень у питаннях самоаналізу діяльності та самопізнання; 

22% зазначили реальний вплив на підвищення якості української освіти; 7, 4% 

вказали на можливість сприяти гуманізації освітнього процесу та бажання 

отримати додаткові фінансові заохочення та пільги. Як бачимо, переважна 

більшість вчителів найвищими показниками визначили мотиви особистісного 

зростання та психолого-педагогічні (78 %, 67 % відповідно).  
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Рис. 3.2. Визначення основних мотивів учителів початкових класів щодо 

розвитку рефлексивних умінь у системі післядипломної педагогічної освіти 

 

Цікавим для нас виявилося визначення умов, що сприятимуть розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів під час курсів підвищення 

кваліфікації. У цьому питанні 67% вчителів указали на отримання науково-

методичної допомоги у вирішенні актуальних освітніх проблем; 63% 

важливою педагогічною умовою вважають оновлення змісту і форм 

підвищення кваліфікації та рівень професійної компетентності викладачів; 

48% педагогів виявили готовність бути суб’єктами освітнього процесу; 41% 

відзначили доброзичливі стосунки між усіма учасниками курсів підвищення 
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кваліфікації. На жаль, менша кількість педагогів (33%) необхідною умовою 

називає власну мотивацію до підвищення кваліфікації, що на наш погляд, 

свідчить про відсутність внутрішніх мотивів до професійного розвитку та є 

показником об’єктивної необхідності отримати посвідчення (рис.3.3.). 

 

 

 

Рис.3.3. Педагогічні умови успішного розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти 

 

Важливим для нашого дослідження було визначити ставлення педагогів 

щодо необхідності розвитку власних рефлексивних умінь. Онлайн-опитування 

1675-ти вчителів початкових класів, які проходили навчання на тренінгах 

Нової української школи «Упровадження нового Державного стандарту в 

освітній процес початкової школи» показало, що на питання: «Які уміння Вам 

необхідно розвивати?» – лише 33% респондентів назвали рефлексивні уміння. 
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аналітичні – 41,6% та оцінювальні- 41, 4%. На наш погляд, це свідчить про 

недостатнє усвідомлення вчителями початкових класів значущості 

досліджуваного поняття. 

На питання, які форми роботи на курсах підвищення кваліфікації та в 

міжкурсовий період є пріоритетними для вчителів, зокрема і для розвитку 

рефлексивних умінь, результати відповідей розподілилися таким чином: 

переважна більшість учителів початкових класів у процесі курсової 

підготовки надають перевагу діяльнісно-орієнтованим формам роботи (81% – 

практичні заняття, 55,5% – ділові ігри, 37% – спецкурси). Незначна кількість 

респондентів обрали такі форми, як лекції (11%) та індивідуальну роботу 

(3,7%).  

Це, з одного боку, свідчить про бажання вчителів отримати практичний 

досвід у процесі підвищення кваліфікації, а з іншого, виявляє недостатнє 

розуміння педагогами значення теоретичної складової в процесі професійної 

підготовки ( рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Пріоритетні форми, спрямовані на розвиток рефлексивних 

умінь учителів початкових класів на курсах підвищення кваліфікації 

 

У міжкурсовий період переважна більшість (74% та 70%) педагогів 

обрали такі форми роботи, як майстер-класи та тренінги відповідно; 59% у 

зазначений період готові працювати в творчих групах, більше третини 

вчителів готові працювати самостійно, дистанційно та відвідуючи 

педмайстерні, 22 % – вчитися на семінарах. (рис.3.5). 

 
 

Рис. 3.5. Пріоритетні форми організації розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у міжкурсовий період 
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по-перше,  про відсутність позитивної мотивації вчителів початкових класів 

щодо розвитку власних рефлексивних умінь; по-друге, про недостатню 

сформованість у педагогів сутнісних знань про рефлексивні вміння, а відтак, 

недостатнє осмислення їх ролі як механізмів ефективної педагогічної 
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діяльності та успішного особистісно-професійного розвитку вчителя. Отже, 

проблема розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів в процесі 

підвищення кваліфікації є такою, що потребує вирішення, особливо в умовах 

Нової української школи. 

Саме тому впродовж 2017-2019 рр. на базі Комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради було проведено експериментальну роботу з 

вчителями початкових класів м. Запоріжжя та Запорізької області, яка 

здійснювалася в три етапи констатувальний, формувальний та контрольний) 

за лонгітюдною формою, що передбачало тривалий вплив експериментальних 

заходів. Контрольні й експериментальні групи було визначено з контингенту 

слухачів курсів підвищення кваліфікації. До експериментальних груп (ЕГ) 

увійшли  – 53 особи (ЕГ1 – 27, ЕГ2 – 26), до контрольних груп (КГ) – 53 особи 

(КГ1 – 26, КГ2 – 27).  

На констатувальному етапі здійснено діагностування первинного рівня 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів за допомогою 

комплексу методик, описаних вище. 

Для статистичного аналізу отриманих у ході дослідження даних 

розроблено спеціальну шкалу оцінки показників рівня розвитку рефлексивних 

умінь учителів початкових класів (табл.3.2). 

Для визначення істотності відмінностей між показниками ми 

застосовували коефіцієнт достовірності (t), який визначається за формулою 

(3.1): 

(3.1) 

, де  

 

t – коефіцієнт достовірності; 

– середня арифметична вибірки Х; 

– середня арифметична вибірки У; 

mx
 – помилка середньої арифметичної величини вибірки Х; 
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my
 – помилка середньої арифметичної величини вибірки У. 
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Таблиця 3.2 

Співвідношення показників рівня розвитку рефлексивних вмінь 

вчителів початкових класів 

Показник 
Межі 

балів 

Границі 

балів для 

рівня 

Рівень 

Показник у 

відносних 

одиницях 

МЦ показник рівня 
мотиваційно-цільового 

критерія розвитку 

рефлексивних вмінь 

від 15 до 

75 

55-75 високий 0,67-1,00 

36-54 середній 0,34-0,66 

15-35 початковий 0,00-0,33 

К показник рівня 
когнітивного критерія 

розвитку 

рефлексивних вмінь 

від 0 до 

100 

67-100 високий 0,67-1,00 

34-66 середній 0,34-0,66 

0-33 початковий 0,00-0,33 

ОД показник рівня розвитку операційно-

діяльнісного критерія розвитку рефлексивних 

вмінь 

високий 0,67-1,00 

середній 0,34-0,66 

початковий 0,00-0,33 

ОД1 

Наявність 

внутрішньої 

мотивації 

від 0 до 
100 

67-100 високий 0,67-1,00 

34-66 середній 0,34-0,66 

0-33 початковий 0,00-0,33 

ОД2 
Позитивне 
ставлення до 

рефлексії 

від 23 до 

115 

85-115 високий 0,67-1,00 

54-84 середній 0,34-0,66 

23-53 початковий 0,00-0,33 

ОД3 

Ціннісне 

ставлення до 
самоаналізу 

від 0 до 

100 

67-100 високий 0,67-1,00 

34-66 середній 0,34-0,66 

0-33 початковий 0,00-0,33 

Комплексний показник розвитку рефлексивних 

умінь КРУ 

високий 0,67-1,00 

середній 0,34-0,66 

початковий 0,00-0,33 

 

Оцінка якісного росту рівня розвитку рефлексивних вмінь вчителів 

початкових класів здійснювалася за допомогою непараметричного критерію 

«хі-квадрат» Пірсона 2 . Вибір даного критерію обґрунтовується тим, що цей 

метод оцінки результатів дозволяє не розглядати аналізований статистичний 

розподіл як функцію й не припускає попереднє обчислення параметрів 

розподілу. Тому його застосування до порядкових критеріїв, якими є 

виокремленні рівні розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових класів, 



197 
 

 
 

дозволяє з достатнім ступенем вірогідності робити висновки щодо результатів 

експериментального дослідження.  

Визначення мінімального обсягу вибірки здійснювалося відповідно до 

результатів досліджень [65], у яких доведено, що при використанні критерію 

2  обсяг вибірок повинен бути не менш 50 варіант (кількість респондентів у 

групі), у протилежному випадку при застосуванні даного критерію отримані 

дані недостовірні й необґрунтовані. 

Критерій Пірсона визначався за формулою (3.2): 


−

=
'

)( 2'
2

f

ff
 , де               (3.2) 

2 – критерій Пірсона; 

f – фактичні частоти розподілу; 

'f – очікувані частоти розподілу. 

Отримане значення 
2  порівнювали з табличним, значення якого 

обирали згідно із ступенем свободи і рівнем значущості [66].  

Для вимірювання тісноти зв’язку якісних варіюючих ознак ми 

використовували коефіцієнт взаємоузгодження (C). Цей показник змінюється 

від 0 до 1. При значенні коефіцієнта взаємоузгодження більш ніж 0,3 можна 

робити висновок про тісний зв’язок між варіацією досліджуваних ознак. 

Коефіцієнт взаємоузгодження (C) визначається за формулою (3.3): 

 

)1(

2

−
=

mn
C


, де                        (3.3) 

С  – коефіцієнт взаємоузгодження; 

2 – показник співзалежності, критерій Пірсона; 

n  – кількість елементів сукупності; 

),min( 21 mmm =  

1m – кількість груп за першою ознакою; 

2m – кількість груп за другою ознакою [66]. 

file:///C:/Users/Андрющенко/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Весь%20диплом.docx%23литер
file:///D:/Дисертація/Дисер_повний%20текст/Дисерт_рецензування/Экспертная%20оценка%20диссерт/Експертна%20оцнка_О.І.%20Гура/Весь%20диплом.docx%23литер
file:///D:/Дисертація/Дисер_повний%20текст/Дисерт_рецензування/Экспертная%20оценка%20диссерт/Експертна%20оцнка_О.І.%20Гура/Весь%20диплом.docx%23литер
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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 у вчителів початкових класів 

позитивної мотивації до рефлексивної діяльності, ціннісного ставлення до 

самоаналізу, самопізнання, професійного розвитку та саморозвитку. 

Основними заходами на цьому підетапі були мотиваційний тренінг; наскрізна 

проблемна лекція «Педагогічна рефлексія як чинник професійного розвитку 

вчителів початкових класів» та заходи зі створення рефлексивного 

середовища в освітньому просторі післядипломної педагогічної освіти; 

2) змістовно-процесуальний, мета якого – формування інформаційної 

основи дій – системи наукових, дієвих професійних знань про рефлексивну 

діяльність та її етапи та механізми, педагогічну рефлексію та рефлексивні 

вміння вчителя початкових класів, а також розвиток на цій основі 

процесуальних, інтелектуальних, особистісних діяльнісних, комунікативних, 

ситуативних, ретроспективних та перспективних 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. 
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Цей підетап передбачав проведення рефлепрактикуму, подальшої розбудови 

рефлексивного освітнього середовища, а також науково-методичного 

супроводу професійного розвитку вчителів. 

На контрольному етапі педагогічного експерименту здійснено вторинне 

вимірювання рівнів розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів 

експериментальної та контрольної груп з метою з’ясування динаміки та 

визначення впливу створених педагогічних умов у закладі післядипломної 

освіти. 

 

 

3.2 Динаміка розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів за результатами педагогічного експерименту 

 

Наше припущення, що ефективність розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів в курсовий та міжкурсовий періоди залежить від 

сукупності визначених педагогічних умов потребує перевірки. Для цього на 

констатувальному етапі дослідження було здійснено діагностування й аналіз 

рівня розвитку рефлексивних умінь вчителів початкових класів за трьома 

критеріями: мотиваційно-ціннісним, когнітивним та операційно-діяльнісним.  

Зауважимо, що мотиваційна готовність педагога до самовдосконалення 

визначає цілеспрямований, свідомий характер його дій. Внутрішня мотивація 

вчителя до саморозвитку, загальна спрямованість на самоактуалізацію та 

професійний розвиток формує ціннісне ставлення педагога до здійснення 

рефлексивної діяльності.  

Аналіз результатів статистичного опрацювання експериментальних 

даних на констатувальному етапі дослідження засвідчив початковий рівень 

показників мотиваційно-цільового критерію розвитку рефлексивних вмінь 

вчителів початкових класів експериментальної (0,31±0,02 в.о.) і контрольної 

(0,30±0,02 в.о.) груп. Відмінності між показниками не істотні (tрозр=0,35)  

(табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3. 

Показники мотиваційно-цільового МЦ критерію розвитку 

рефлексивних вмінь вчителів початкових класів на констатувальному 

етапі дослідження 

Мотиваційно-

цільовий 

критерій МЦ 

Кількість 

осіб 

 

m 
Рівень 

розвитку 
tрозр tгр 

ЕГ 53 0,31 0,02 Початковий 
0,35 1,98 

КГ 53 0,30 0,02 Початковий 

 

Отже, виявлено, що на констатувальному етапі дослідження до 

початкового рівня розвитку рефлексивних вмінь належало 58,49% вчителів 

експериментальної групи і 56,60% вчителів контрольної групи; до середнього 

рівня – 32,08% вчителів експериментальної групи і 35,85% вчителів 

контрольної групи; до високого рівня – 9,43% вчителів експериментальної 

групи і 7,55% вчителів контрольної групи (рис. 3.6.). 

Досліджуючи розподіл вчителів початкових класів експериментальної і 

контрольної груп за рівнями показників критеріїв розвитку рефлексивних 

умінь на констатувальному етапі дослідження нами було висунуто такі 

гіпотези: нульова гіпотеза Н0 – на початку дослідження показники вчителів 

експериментальної і контрольної груп відрізняються неістотно; альтернативна 

гіпотеза Н1 – показники вчителів експериментальної і контрольної груп 

відрізняються істотно.  

Розрахунок критерію 2 показав ( розр
2  = 0,24), що отримане значення 

критерію лежить в зоні незначущості, що дозволяє припустити рівність умов 

у контрольних та експериментальних групах перед проведенням 

формувального етапу експерименту, а отже, приймається гіпотеза H0: вчителі 

експериментальної і контрольної груп за рівнями показника мотиваційно-

цільового МЦ критерія розвитку рефлексивних вмінь відрізняються неістотно 

(табл. 3.4). 

Х
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Рис. 3.6. Розподіл вчителів початкових класів за рівнями МЦ показника 

мотиваційно-цільового критерію розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів на констатувальному етапі дослідження 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл вчителів початкових класів за рівнями показника 

мотиваційно-цільового МЦ критерію розвитку рефлексивних вмінь 

вчителів початкових класів на констатувальному етапі дослідження 

Рівень 

розвитку  

КГ  ЕГ  

Разом 
фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

початковий 30 30,50 31 30,50 61 

середній 19 18,00 17 18,00 36 

високий 4 4,50 5 4,50 9 

Разом 53 53 53 53 106 

 

початковий середній високий

ЕГ 58,5 32,1 9,4

КГ 56,6 35,8 7,5

%
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Вивчення показників когнітивного критерію розвитку рефлексивних 

умінь учителів початкових класів експериментальної і контрольної груп на 

констатувальному етапі дослідження показало, що середні показники вчителів 

початкових класів як експериментальної (0,28±0,02 в.о.), так і контрольної 

(0,30±0,02 в.о.) груп належать до початкового рівня розвитку. Відмінності між 

показниками неістотні (tрозр=0,71) (табл.3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Показники когнітивного К критерію рівня розвитку рефлексивних 

умінь учителів початкових класів на констатувальному етапі 

дослідження 

Когнітивни

й критерій 

К 

Кількість 

осіб 

 

m 
Рівень 

сформованності 

t 

розр 
t гр 

ЕГ 53 0,28 0,02 Початковий 

0,71 1,98 

КГ 53 0,30 0,02 Початковий 

 

Визначення показників когнітивного критерію розвитку рефлексивних 

умінь дозволило розподілити вчителів початкових класів експериментальної і 

контрольної груп за рівнями розвитку рефлексивних вмінь.  

Так, на констатувальному етапі експерименту до початкового рівня 

належали 81,13% вчителів експериментальної групи та 86,79% вчителів 

контрольної групи; до середнього рівня – 16,98% вчителів експериментальної 

групи та 11,32% вчителів контрольної групи; до високого рівня – 1,89% 

вчителів як в експериментальній, так і у контрольній групі (рис. 3.7). 

 

Х
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Рис. 3.7. Розподіл вчителів початкових класів за рівнями показника 

когнітивного К критерію розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів на констатувальному етапі дослідження 

 

Розрахунок критерію 2 показав, що отримане значення критерію ( розр
2  

= 0,70) лежить в зоні незначущості, що дозволило з’ясувати рівність умов у 

контрольній та експериментальній групах а отже, приймається гіпотеза H0: 

вчителі експериментальних і контрольних груп за рівнями показника 

когнітивного К критерію розвитку рефлексивних вмінь відрізняються 

неістотно (табл. 3.6). 

  

початковий середній високий

ЕГ 81,1 17,0 1,9

КГ 86,8 11,3 1,9

%
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Таблиця 3.6 

Розподіл вчителів початкових класів за рівнями показника когнітивного 

К критерію розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових класів 

на констатувальному етапі дослідження 

Рівень 

розвитку  

КГ  ЕГ  

Разом 
фактична 

частота,f 

теоретична  

частота,f" 

фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

початковий 46 44,50 43 44,50 89 

середній 6 7,50 9 7,50 15 

високий 1 1,00 1 1,00 2 

Разом 53 53 53 53 106 

 

Не виявлено істотних відмінностей на констатувальному етапі 

дослідження і між показниками операційно-діяльнісного критерію розвитку 

рефлексивних вмінь вчителів початкових класів експериментальної і 

контрольної груп (tрозр=1,06). Аналіз результатів статистичного опрацювання 

експериментальних даних засвідчив початковий рівень розвитку середніх 

показників операційно-діяльнісного критерію розвитку рефлексивних вмінь 

вчителів початкових класів експериментальної (0,33±0,02 в.о.) та контрольної 

(0,30±0,02 в.о.) груп  (табл.3.7.). 

 

Таблиця 3.7 

Показники операційно-діяльнісного ОД критерію розвитку 

рефлексивних вмінь вчителів початкових класів на констатувальному 

етапі дослідження 

Операційно-

діяльнісний 

критерій ОД 

Кількість 

осіб 

 

M 
Рівень 

сформованності 
t розр t гр 

ЕГ 53 0,33 0,02 Початковий 

1,06 1,98 
КГ 53 0,30 0,02 Початковий 

 

Х
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Розподіл вчителів початкових класів експериментальної і контрольної 

груп за рівнями операційно-діяльнісного критерію розвитку рефлексивних 

умінь на констатувальному етапі експерименту відбувався наступним чином: 

до початкового рівня належали 77,36% вчителів експериментальної групи та 

81,13% вчителів контрольної групи; до середнього рівня – 20,75% вчителів 

експериментальної групи та 18,87% вчителів контрольної групи; до високого 

рівня – 1,89% вчителів як експериментальній групі, в контрольній групі не 

спостерігалось (рис.3. 8.). 

 

 

Рис. 3.8. Розподіл вчителів початкових класів за рівнями показника 

операційно-діяльнісного ОД критерію розвитку рефлексивних вмінь вчителів 

початкових класів на констатувальному етапі дослідження 

 

На констатувальному етапі експерименту приймається гіпотеза H0: 

вчителі експериментальних і контрольних груп за рівнями показника 

початковий середній високий

ЕГ 77,4 20,8 1,9

КГ 81,1 18,9 0,0

%
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операційно-діяльнісного ОД критерію розвитку рефлексивних вмінь 

відрізняються неістотно – розрахунок критерію 2 показав, що отримане 

значення критерію ( розр
2  = 1,10) лежить в зоні незначущості (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Розподіл вчителів початкових класів за рівнями показника операційно-

діяльнісного ОД критерію розвитку рефлексивних вмінь вчителів 

початкових класів на констатувальному етапі дослідження 

Рівень 

розвитку 

КГ ЕГ 

Разом 
фактична 

частота,f 

теоретична  

частота,f" 

фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

початковий 43 42,00 41 42,00 84 

середній 10 10,50 11 10,50 21 

високий 0 0,50 1 0,50 1 

Разом 53 53 53 53 106 

 

З'ясування на констатувальному етапі дослідження показників критеріїв 

розвитку рефлексивних вмінь дозволило нам визначити комплексний 

показник КРУ розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових класів. 

Аналіз результатів статистичного опрацювання експериментальних даних 

засвідчив початковий рівень комплексного показника розвитку рефлексивних 

вмінь вчителів початкових класів експериментальної (0,31±0,02 в.о.) і 

контрольної (0,30±0,03 в.о.) груп.  

Відмінності між показниками не істотні (tрозр=0,28) (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Визначення комплексного показника розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів на констатувальному етапі дослідження 

Комплексний 

показник 

Кількість 

осіб 

 

M 
Рівень 

розвитку 
tрозр tгр 

ЕГ 53 0,31 0,02 Початковий 
0,28 1,98 

КГ 53 0,30 0,03 Початковий 

 

З’ясовано, що на констатувальному етапі дослідження за комплексним 

показником КРУ розвитку рефлексивних вмінь до початкового рівня належало 

71,70% вчителів експериментальної групи і 73,58% вчителів контрольної 

групи; до середнього рівня – 26,42% вчителів експериментальної групи і 

24,53% вчителів контрольної групи; до високого рівня – 1,89% вчителів 

експериментальної групи і 1,89% вчителів контрольної групи (рис. 3.9).  

 

 

Рис.3.9. Розподіл вчителів початкових класів за рівнями комплексного 

показника розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових класів на 

констатувальному етапі дослідження 

  

початковий середній високий

ЕГ 71,7 26,4 1,9

КГ 73,6 24,5 1,9

%

Х
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Розрахунок критерію 2 показав ( розр
2  = 0,05), що отримане значення 

критерію лежить в зоні незначущості, що дозволяє припустити рівність умов 

у контрольних та експериментальних групах перед проведенням 

формувального етапу експерименту, а отже, приймається гіпотеза H0: вчителі 

експериментальної і контрольної груп за рівнями комплексного показника КРУ 

розвитку рефлексивних вмінь відрізняються неістотно (табл.3.10.). 

 

Таблиця 3.10 

Розподіл вчителів початкових класів за рівнями комплексного 

показника розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових класів на 

констатувальному етапі дослідження 

Рівень 

розвитку  

КГ  ЕГ  

Разом 
фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

початковий 39 38,50 38 38,50 77 

середній 13 13,50 14 13,50 27 

високий 1 1,00 1 1,00 2 

Разом 53 53 53 53 106 

 

На контрольному етапі дослідження аналіз результатів статистичного 

опрацювання експериментальних даних засвідчив наявність істотних 

відмінностей між показниками мотиваційно-цільового критерію розвитку 

рефлексивних вмінь вчителів початкових класів експериментальної і 

контрольної груп (tрозр = 4,16). Середні показники мотиваційно-цільового 

критерію розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових класів 

експериментальної групи складали 0,78±0,03 в.о. і належали до високого 

рівня, тоді як контрольної групи – лише до середнього рівня і складали   0,52± 

0,02 в.о. (табл.3.11). 
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Таблиця 3.11 

Показники мотиваційно-цільового МЦ критерію розвитку 

рефлексивних вмінь вчителів початкових класів на контрольному етапі 

дослідження 

Мотиваційно-

цільовий 

критерій МЦ 

Кількість 

осіб 

 

m 
Рівень 

розвитку 
tрозр tгр 

ЕГ 53 0,78 0,03 Високий 
7,21* 1,98 

КГ 53 0,52 0,02 Середній 

 

Примітка: * - відмінності достовірні P<0,001 

Порівняння кількісних показників до початку здійснення заходів 

формувального експерименту щодо розвитку рефлексивних умінь учителів та 

після виявляє позитивну динаміку розвитку мотиваційної сфери педагогів 

початкової школи (табл. 3.12) 

 

Таблиця 3.12 

Динаміка рівнів розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів за мотиваційно-ціннісним МЦ критерієм 

МЦ Рівень 

ПЕ КЕ Динаміка 

кількість 

осіб 
% 

кількість 

осіб 
% 

кількість 

осіб 
% 

ЕГ 

початковий 31 58,5 8 15,1 -23 -43,4 

середній 17 32,1 29 54,7 12 22,6 

високий 5 9,4 16 30,2 11 20,8 

Разом 53 100,0 53 100,0   

КГ 

початковий 30 56,6 28 52,8 -2 -3,8 

середній 19 35,8 20 37,7 1 1,9 

високий 4 7,5 5 9,4 1 1,9 

Разом 53 100,0 53 100,0   

 

Х
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Рис. 3.10. Динаміка розподілу вчителів початкових класів за рівнями  

показника мотиваційно-цільового критерію розвитку рефлексивних вмінь на 

контрольному етапі дослідження 

 

Отже, якщо до проведення формувального етапу експерименту 

початковий рівень мотивації педагогів до розвитку рефлексивних умінь був у 

58,5% слухачів курсів експериментальної групи (ЕГ), то після проведення він 

знизився на 43,4%. Позитивну динаміку спостерігаємо і у вчителів, що мали 

середній рівень (підвищився на 22,6%) та високий (на 20,8%) рівні. Показники 

вчителів контрольної групи (КГ) мають незначну позитивну динаміку. 

Розрахунок критерію 2 показав ( розр
2  = 18,53), що отримане значення 

критерію лежить в зоні значущості, що дозволяє визначити наявність між 

показниками контрольної та експериментальної груп достовірних 

відмінностей, а отже, приймається гіпотеза H1: вчителі експериментальних і 

контрольних груп за рівнями показника мотиваційно-цільового МЦ критерія 

розвитку рефлексивних вмінь відрізняються істотно (табл. 3.13). 

ПЕ КЕ ПЕ КЕ

ЕГ КГ

початковий 58,5 15,1 56,6 52,8

середній 32,1 54,7 35,8 37,7

високий 9,4 30,2 7,5 9,4

%
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Таблиця 3.13 

Розподіл вчителів початкових класів за рівнями показника 

мотиваційно-цільового МЦ критерію розвитку рефлексивних вмінь 

вчителів початкових класів на контрольному етапі дослідження 

Рівень 

розвитку  

КГ  ЕГ  

Разом 
фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

початковий 28 18,00 8 18,00 36 

середній 20 24,50 29 24,50 49 

високий 5 10,50 16 10,50 21 

Разом 53 53 53 53 106 

Коефіцієнт взаємоузгодження С=0,42, що свідчить про значний вплив 

авторської моделі розвитку рефлексивних вмінь. 

 

Вивчення особливостей динаміки показників когнітивного критерію 

розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових класів на контрольному 

етапі дослідження виявило покращення рівня у вчителів як експериментальної 

так і контрольної груп. Проте, у вчителів експериментальної групи зазначений 

показник належав до високого рівня (0,82±0,03 в.о.), а контрольної групи – до 

середнього рівня розвитку рефлексивних вмінь (0,44±0,02 в.о.).  Відмінності 

між показниками істотні (tрозр=10,54) (табл.3.14). 

Таблиця 3.14 

Показники когнітивного К критерію розвитку рефлексивних вмінь 

вчителів початкових класів на контрольному етапі дослідження 

Когнітивний 

критерій К 

Кількість 

осіб 

 

m 
Рівень 

сформованності 
t розр t гр 

ЕГ 53 0,82 0,03 Високий 

10,54* 1,98 

КГ 53 0,44 0,02 Середній 

Примітка: * - відмінності достовірні P<0,001 

Х
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Результати контрольного зрізу експерименту показують, що після 

впровадження формувальних заходів в ЕГ спостерігаємо значне підвищення 

показників у тих слухачів курсів, хто мав початковий рівень (на 81,1%), 

середній рівень – динаміка на 43,4%, високий рівень – на 37,7%.  

У контрольній групі зміни від початкового до середнього рівнів 

відбулися у 26,4% фахівців, середній рівень – динаміка на 24,5%, високий 

рівень – на 1,9%. (табл. 3.15). 

 

Таблиця 3.15 

Динаміка рівнів розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів за когнітивним критерієм 

К Рівень 

ПЕ КЕ Динаміка 

кількість 

осіб 
% 

кількість 

осіб 
% 

кількість 

осіб 
% 

ЕГ 

початковий 43 81,1 0 0,0 -43 
-

81,1 

середній 9 17,0 32 60,4 23 43,4 

високий 1 1,9 21 39,6 20 37,7 

Разом 53 100,0 53 100,0   

КГ 

початковий 46 86,8 32 60,4 -14 
-

26,4 

середній 6 11,3 19 35,8 13 24,5 

високий 1 1,9 2 3,8 1 1,9 

Разом 53 100,0 53 100,0   
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Рис. 3.11 Динаміка розподілу вчителів початкових класів за рівнями  

показника когнітивного критерію розвитку рефлексивних вмінь на 

контрольному етапі дослідження  

 

Розрахунок критерію 2 показав ( розр
2  = 51,01), що отримане значення 

критерію лежить в зоні значущості, а отже, приймається гіпотеза H1: вчителі 

експериментальних і контрольних груп за рівнями показника когнітивного К 

критерію розвитку рефлексивних вмінь відрізняються істотно (табл. 3.16). 

  

ПЕ КЕ ПЕ КЕ

ЕГ КГ

початковий 81,1 0,0 86,8 60,4

середній 17,0 60,4 11,3 35,8

високий 1,9 39,6 1,9 3,8

%
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Таблиця 3.16 

Розподіл учителів початкових класів за рівнями показника когнітивного 

К критерію розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових класів 

на контрольному етапі дослідження 

Рівень 

розвитку  

КГ  ЕГ  

Разом 

фактична 

частота,f 

теоретична  

частота,f" 

фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

початковий 32 16,00 0 16,00 32 

середній 19 25,50 32 25,50 51 

високий 2 11,50 21 11,50 23 

Разом 53 53 53 53 106 

 

Коефіцієнт взаємоузгодження С=0,69, що підтверджує позитивний 

вплив авторської моделі розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових 

класів. Оновлення змісту освіти на курсах підвищення кваліфікації 

відбувалося шляхом внесення змін в навчальні плани інституту, в програми 

спецкурсів, запровадження науково-методичних заходів, що забезпечувало 

цілеспрямований розвиток рефлексивних умінь учителів в курсовий та 

міжкурсовий періоди. Це, безумовно, сприяло усвідомленню вчителями 

системи знань щодо сутнісних характеристик феноменів «рефлексія», 

«педагогічна рефлексія», «рефлексивні вміння» та формуванню інформаційної 

основи дій (за П.Я. Гальперіним) для здійснення рефлексивної діяльності у 

педагогічній практиці.  

Ще однією важливою умовою, яка повинна забезпечити розвиток 

рефлексивних умінь учителів початкових класів є створення рефлексивного 

середовища як процесу активного формування культури педагогічної 

діяльності, що надає суб’єктам навчання можливість вибору цілей, змісту, 

методів освіти, завдяки якій відбувається розвиток уявлень про себе як 
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особистість і професіонала. Отже, порівняємо динаміку показників рівня 

розвитку рефлексивних умінь учителів за операційно-діяльнісним критерієм, 

визначених за методикою «Моделювання вирішення проблемних професійних 

ситуацій» (ОД1). 

Отже, бачимо значну позитивну динаміку на всіх рівнях в ЕГ після 

проведення формувального етапу експерименту: початковий рівень – на 65%, 

середній – на 29%, високий – на 36%. У контрольній групі показники майже 

не змінилися, оскільки до вчителів цієї групи заходи не застосовувалися.  

Вивчення динаміки кількісних показників учителів початкових класів до 

та після формувального етапу експерименту за операційно-діяльнісним 

показником ОД2 (методика «Рефлексія діяльності», автори В.Д Шадриков, 

С.С. Кургинян) дозволяє констатувати, що рефлексія як процес діяльності 

носить парціальний характер і в різних конструктах останньої 

характеризується різною мірою вираження. Це дозволяє визначити 

суб’єктивну складність виконання окремих конструктів діяльності та 

підтверджує положення, що розвиненість рефлексії до окремих її конструктів 

є показником ефективності виконання діяльності суб’єктом. 

Так, за результатами формувального етапу експерименту у ЕГ цей 

показник підвищився: з 10% до 18% – на високому рівні, з 45% до 62% – на 

середньому рівні. На початковому рівні також спостерігається позитивна 

динаміка – з 45% до 20%. У контрольній групі показники рефлексії діяльності 

зазнали позитивної динаміки тільки середнього рівня. 

Для дослідження кількісних показників за операційно-діяльнісним 

критерієм нами була використана шкала самоаналізу розвиненості 

рефлексивних умінь.  

Аналіз динаміки показників рівня самоаналізу вчителів початкових 

класів (ОД3) дозволяє стверджувати, що впровадження формувальних заходів 

позитивно вплинуло на уміння здійснювати самоаналіз та самооцінку власної 

професійної діяльності, про що свідчать кількісні показники початкового 
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(зниження на 25% ) та високого рівня (підвищення - на 23%). В контрольній 

групі динаміка була значно меншою. 

Отже, на контрольному етапі виявлено високий рівень середніх 

показників операційно-діяльнісного критерію розвитку рефлексивних вмінь 

вчителів початкових класів експериментальної групи (0,84±0,03 в.о.)  і 

середній рівень у контрольній групі (0,53±0,42 в.о.). Відмінності між 

показниками істотні (tрозр=9,90) (табл.3.17). 

 

Таблиця 3.17 

Показники операційно-діяльнісного ОД критерію розвитку 

рефлексивних вмінь вчителів початкових класів на контрольному етапі 

дослідження 

Операційно-

діяльнісний 

критерій ОД 

Кількість 

осіб 

 

M 
Рівень 

сформованності 
t розр t гр 

ЕГ 53 0,84 0,03 Високий 

9,90* 1,98 

КГ 53 0,42 0,03 Середній 

Примітка: * - відмінності достовірні P<0,001 

 

Вивчення динаміки рівнів розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів за операційно-діяльнісним ОД критерієм дозволяє 

констатувати наступне: якщо до проведення формувального етапу 

експерименту початковий рівень показників операційно-діяльнісного 

критерію був у 77,4% слухачів курсів експериментальної групи (ЕГ), то після 

проведення всі респонденти  експериментальної групи мали покращення і 

перейшли до середнього та високого рівнів. Позитивну динаміку 

спостерігаємо і у вчителів, що мали середній рівень (підвищився на 43,4%) та 

високий (на 34,0%) рівні (табл. 3.18). 

  

Х
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Таблиця 3.18 

Динаміка рівнів розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів за операційно-діяльнісним ОД критерієм 

ОД Рівень 

ПЕ КЕ Динаміка 

кількість 

осіб 
% 

кількість 

осіб 
% 

кількість 

осіб 
% 

ЕГ 

початковий 41 77,4 0 0,0 -41 -77,4 

середній 11 20,8 34 64,2 23 43,4 

високий 1 1,9 19 35,8 18 34,0 

Разом 53 100,0 53 100,0   

КГ 

початковий 43 81,1 29 54,7 -14 -26,4 

середній 10 18,9 22 41,5 12 22,6 

високий 0 0,0 2 3,8 2 3,8 

Разом 53 100,0 53 100,0   

 

 

Рис. 3.12 Динаміка розподілу вчителів початкових класів за рівнями  

показника операційно-діяльнісного критерію розвитку рефлексивних вмінь на 

контрольному етапі дослідження 

ПЕ КЕ ПЕ КЕ

ЕГ КГ

початковий 77,4 0,0 81,1 54,7

середній 20,8 64,2 18,9 41,5

високий 1,9 35,8 0,0 3,8

%
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Розрахунок критерію 2 показав ( розр
2  = 45,33), що отримане значення 

критерію лежить в зоні значущості , а отже, приймається гіпотеза H1: вчителі 

експериментальних і контрольних груп за рівнями показника операційно-

діяльнісного ОД критерію розвитку рефлексивних вмінь відрізняються 

істотно.  

Зазначені зміни відбулися через вплив авторської моделі розвитку 

рефлексивних вмінь вчителів початкових класів, що підтверджується 

значенням коефіцієнта взаємоузгодження (С=0,65) (табл. 3.19). 

 

Таблиця 3.19 

Розподіл вчителів початкових класів за рівнями показника операційно-

діяльнісного ОД критерію розвитку рефлексивних вмінь вчителів 

початкових класів на контрольному етапі дослідження 

Рівень 

розвитку 

КГ ЕГ 

Разом 

фактична 

частота,f 

теоретична  

частота,f" 

фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

початковий 29 14,50 0 14,50 29 

середній 22 28,00 34 28,00 56 

високий 2 10,50 19 10,50 21 

Разом 53 53 53 53 106 

 

Для оцінки ефективності структурно-функціональної моделі та 

проведених формувальних заходів необхідним є зʼясування загальної 

динаміки показників розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів 

експериментальної та контрольної груп (рис 3.13). 
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Рис. 3.13. Приріст показників розвитку рефлексивних умінь в учителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти 

 

Таким чином, за кількісними результатами проведеного експерименту 

відзначаємо, що показники розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів експериментальної групи підвищилися після впровадження 

формувальних заходів, що підтверджується результатами порівняння 

показників:  

Позитивну динаміку показників розвитку рефлексивних умінь учителів 

спостерігаємо за мотиваційно-ціннісним критерієм: в ЕГ приріст складає 0,47 

в.о., в КГ – 0,22 в.о. Приріст показника експериментальної групи значно 

перевищує приріст показника контрольної групи, що означає поступове 

формування внутрішньої мотивації вчителя до здійснення рефлексивної 

діяльності, ціннісного ставлення до самоаналізу та самооцінки як 

Початок

експерименту

Приріст 

показників
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інструментам розвитку педагогічної діяльності, позитивної мотивації до 

рефлексії як механізму професійного розвитку та саморозвитку фахівця. 

За когнітивним критерієм приріст показників розвитку рефлексивних 

умінь учителів початкових класів складав: в ЕГ 0,54 в.о., в КГ – 0,14 в.о. 

Приріст показника експериментальної групи значно перевищує приріст 

показника контрольної групи, що свідчить про формування в учасників 

експерименту системи знань про змістові та процесуальні ознаки рефлексії, 

усвідомлення сутності феномена «рефлексивні вміння вчителя початкових 

класів», розуміння їх типів, способів застосування та методів розвитку. 

За операційно-діяльнісним критерієм також відзначаємо, що приріст 

показників розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів ЕГ (0,54 

в.о.) значно перевищує приріст показника КГ (0,14 в.о.), що свідчить про 

уміння використовувати рефлексивні механізми для вирішення проблем в 

типових та творчих педагогічних ситуаціях, поступовому розвитку вміння в 

проблемній педагогічній ситуації за допомогою рефлексивних умінь 

здійснювати перехід з предметно-орієнтованого рівня мислення, що 

використовується для аналізу конкретної ситуації на діяльнісно-орієнтований, 

де об’єктом рефлексії стає власна професійна діяльність вчителя. 

Вивчення динаміки показників критеріїв розвитку рефлексивних вмінь 

на контрольному етапі дослідження дозволило нам визначити комплексний 

показник КРУ розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових класів та 

з’ясувати наявність істотних відмінностей між показниками 

експериментальної і контрольної груп (tрозр = 8,25). Середні значення 

комплексного показника КРУ розвитку рефлексивних вмінь вчителів 

початкових класів експериментальної групи складали 0,81±0,03 в.о. і 

належали до високого рівня, тоді як контрольної групи – лише до середнього 

рівня і складали   0,46± 0,03 в.о. (табл.3.20.). 

.  
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Таблиця 3.20 

Визначення комплексного показника розвитку рефлексивних вмінь 

вчителів початкових класів на констатувальному етапі дослідження 

Комплексний 

показник 

Кількість 

осіб 

 

m 
Рівень 

розвитку 
tрозр tгр 

ЕГ 53 0,81 0,03 Високий 
8,25* 1,98 

КГ 53 0,46 0,03 Середній 

 

Зазначимо,що після впровадження формувальних заходів в ЕГ 

спостерігаємо значне підвищення показників у тих слухачів курсів, хто мав 

початковий рівень комплексного показника розвитку рефлексивних вмінь (на 

71,7%), середній рівень – динаміка на 35,8%, високий рівень – на 35,8%. У 

контрольній групі зміни від початкового до середнього рівнів відбулися у 

17,0% фахівців, середній рівень – динаміка на 13,2%, високий рівень – на 3,8%. 

(табл. 3.21). 

 

Таблиця 3.21 

Динаміка рівнів розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів за комплексним показником 

К Рівень 

ПЕ КЕ Динаміка 

кількість 

осіб 
% 

кількість 

осіб 
% 

кількість 

осіб 
% 

ЕГ 

початковий 38 71,7 0 0,0 -38 -71,7 

середній 14 26,4 33 62,3 19 35,8 

високий 1 1,9 20 37,7 19 35,8 

Разом 53 100,0 53 100,0   

КГ 

початковий 39 73,6 30 56,6 -9 -17,0 

середній 13 24,5 20 37,7 7 13,2 

високий 1 1,9 3 5,7 2 3,8 

Разом 53 100,0 53 100,0   

Х
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Рис. 3.14. Динаміка розподілу вчителів початкових класів за рівнями  

комплексного показника КРУ розвитку рефлексивних вмінь на контрольному 

етапі дослідження 

 

Розрахунок критерію 2 показав ( розр
2  = 45,75), що отримане значення 

критерію лежить в зоні значущості , а отже, приймається гіпотеза H1: вчителі 

експериментальних і контрольних груп за рівнями комплексного показника 

КРУ розвитку рефлексивних вмінь відрізняються істотно (табл. 3.22). 

  

ПЕ КЕ ПЕ КЕ

ЕГ КГ

початковий 71,7 0,0 73,6 56,6

середній 26,4 62,3 24,5 37,7

високий 1,9 37,7 1,9 5,7

%
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Таблиця 3.22 

Розподіл вчителів початкових класів за рівнями комплексного 

показника Кру розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових 

класів на контрольному етапі дослідження 

Рівень 

розвитку  

КГ  ЕГ  

Разом 
фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

фактична 

 частота,f 

теоретична  

частота,f" 

початковий 30 15,00 0 15,00 30 

середній 20 26,50 33 26,50 53 

високий 3 11,50 20 11,50 23 

Разом 53 53 53 53 106 

 

Зазначені зміни тісно пов’язані з реалізацією авторської моделі розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів, що підтверджується 

значенням коефіцієнта взаємоузгодження (С=0,66). 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

Узагальнення результатів формувального етапу експерименту щодо 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти дає підстави зробити такі висновки за 

розділом. 

1. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти охоплювала такі етапи: констатувальний, 

формувальний та контрольний. 

2. Аналіз та узагальнення результатів пілотного дослідження 

підтвердили актуальність проблеми розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти, окреслили зміст та 
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створили основу для проведення констатувального етапу експерименту. З 

числа учасників пілотного дослідження було сформовано експериментальну 

та контрольну групи, розроблено структурно-функціональну модель та 

визначено педагогічні умови розвитку рефлексивних умінь учителів 

початкових класів. 

3. У ході формувального етапу експерименту було використано 

комплекс діагностичних методик, які допомогли визначити ступінь розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів відповідно до визначених 

нами критеріїв: мотиваційно-ціннісного, когнітивного та операційно-

діяльнісного. До складу діагностичного інструментарію увійшли: методика 

«Оцінка рівня готовності педагогів до розвитку» (автори В.І. Звєрєва, 

Н.В. Нємова), авторський дидактичний тест «Рефлексія та професійний 

розвиток», методика «Рефлексія діяльності» (автори В.Д. Шадриков, 

С.С. Кургінян), методика «Моделювання вирішення професійних проблемних 

ситуацій», та шкала самооцінювання розвиненості рефлексивних умінь 

учителя початкових класів.  

Оцінка достовірності відмінностей якісного росту рівня розвитку 

рефлексивних вмінь вчителів початкових класів відбувалась за допомогою 

критерію 
2 Пірсона, згідно з яким на контрольному етапі дослідження 

визначено значущість відмінностей результатів в експериментальній і 

контрольній групах за всіма критеріями, а саме: за показниками мотиваційно-

ціннісного критерію 
2 = 18,53 і коефіцієнт взаємоузгодження С = 0,42; 

когнітивного критерію 
2 = 51,01 і коефіцієнт взаємоузгодження С = 0,69; 

операційно-діяльнісного критерію 
2 = 45,33 і коефіцієнт взаємоузгодження 

С = 0,65. Зазначене свідчить про тісний взаємозв’язок між варіацією 

досліджуваних ознак, а саме: реалізацією авторської моделі на формувальному 

етапі експерименту і підвищенням рівня розвитку рефлексивних вмінь в 

експериментальній групі, що свідчить про її ефективність.  
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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 і завдання надають змогу зробити загальні 

висновки.  

1. Здійснений загальнонауковий аналіз сутності явища рефлексії як 

метасистемного психічного процесу, етапу та механізму мислення людини, її 

самопізнання та самодетермінації, саморегуляції та саморозвитку людини, а 

також визначені специфічні особливості професійної діяльності вчителя 

початкових класів, у тому числі в умовах запровадження Концепції нової 

української школи, дали підстави під педагогічною рефлексією вчителя 

початкових класів розуміти складне особистісно-професійне утворення, що 

забезпечує процес відображення, аналізу та перетворення фахівцем 

інтелектуальної, особистісної, професійно-предметної та комунікативної сфер 

його діяльності та детермінує її ефективність.  

2. Ґрунтуючись на загальнонауковому розумінні сутності умінь як 

засвоєних суб’єктом способів виконання розумових та практичних дій, а також 

змісту педагогічної рефлексії учителів початкової школи, рефлексивні вміння 

вчителя початкових класів визначено особистісно-професійним утворенням, 

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

інтелектуальної, особистісної, комунікативної сфер його професійної 

активності задля розв’язання ним полімодальних проблемних професійних 

ситуацій. Структура рефлексивних умінь учителя початкових класів 

визначається єдністю теоретичного (орієнтувальна основа рефлексивних дій 

учителя) та практичного (власне вміння як сукупність певних усвідомлених 

рефлексивних дій та операцій) компонентів.  

Рефлексивні вміння вчителя початкових класів класифіковано та 

схарактеризовано: на підставі визначених механізмів рефлексивної діяльності 
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(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. У дисертації 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 ставлення у 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 вірогідні зміни за всіма критеріями. 

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

супроводжувалися введенням комплексу педагогічних умов. З метою 

отримання більш вірогідних висновків щодо ефективності формувальних 

заходів перевірено статистичні гіпотези. Оцінка достовірності відмінностей 

якісного зростання рівня розвитку рефлексивних вмінь вчителів початкових 

класів здійснювалася за допомогою критерію 
2 Пірсона, 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 
2 = 51,01 (коефіцієнт взаємоузгодження С = 0,69) та 
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операційно-діяльнісного
2 = 45,33 (коефіцієнт взаємоузгодження С = 0,65). 

Зазначене 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 вчителів початкової школи упроваджено 

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 

учителів 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 на міжкурсовому етапі 

післядипломної освіти, а також неперервного науково-методичного супроводу 

професійного розвитку вчителів. 

Таким чином, 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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Рис. А.1. Схема рефлексивної діяльності вчителя початкових класів 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Характеристика рефлексивних умінь учителя початкових класів 

(за сферою спрямованості рефлексії) 

Вид 

рефлексивних 

умінь 

Сфера 

психологічної 

реалізації 

Рефлексивні вміння вчителя  

початкових класів 

Інтелектуальні Когнітивна; 

перцептивна 

Уміння аналізувати: 

• власні дії в професійних та життєвих  

ситуаціях;  

• логіку власної мисленнєвої діяльності в 

процесі розв’язання проблемних ситуацій ; 

• власні індивідуально-психологічні 

особливості, свій психічний стан; 

• сприйняття та адекватне пізнання інших 

людей  

Особистісні Особистісне Я; 

професійне Я 

Уміння аналізувати: 

• власну Я-концепцію, адекватно 

сприймати самого себе; 

• свої здібності, особистісні та професійні 

якості; 

• потреби особистісного й професійного 

розвитку протягом життя; 

• мотиви власних вчинків у 

особистісному житті та педагогічній 

діяльності; 

Діяльнісні Життєдіяльність; 

професійна 

діяльність 

Уміння аналізувати: 

• мету педагогічної діяльності, 

усвідомлення її трансформації в конкретні 

завдання; 

• вибір необхідних методів, засобів, форм 

реалізації педагогічної діяльності відповідно 

до мети, результату, існуючих умов, вікових та 

індивідуальних особливостей учнів тощо; 

• необхідність контролю і корекції 

поточної діяльності; 

• ефективність результатів виконаної 

діяльності; 

Комунікативні Особистісна та 

професійна 

комунікація 

Уміння аналізувати: 

• власну роль у взаємодії з дітьми, 

батьками, колегами, друзями; 

• сприйняття тебе партнерами по 

спілкуванню в життєвих та педагогічних 

ситуаціях; 

• думки про тебе учасників комунікації; 

• власне володіння педагогічними 

техніками спілкування задля використання їх у 

процесі комунікації 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1  

Характеристика рефлексивних умінь учителя початкових класів 

(за часовими параметрами) 

Вид рефлексивних 

умінь 
Рефлексивні вміння вчителя початкових класів 

Ситуативні 

o Уміння аналізувати в ситуації, що 
відбувається: 

- хід власних думок, суджень; 

- свої особистісно-професійні якості, мотиви 
власних учинків; 

- предметні дії, співвіднесення їх з конкретною 

ситуацією; 

- як тебе сприймають та розуміють інші учасники 
спілкування 

Ретроспективні 

o Уміння аналізувати в ситуації, що відбулася: 

- підстави власних дій; 

- прояв власних особистісних і професійних 

якостей; 
- мету, основні етапи, засоби, результати минулої 

діяльності з метою розуміння її успішності / 

неуспішності; 
- власну позицію у взаємодії зі всіма учасниками 

комунікації; 

Перспективні 

 

o Уміння аналізувати в ситуації, що 

прогнозується: 

- власний інтелектуальний рівень для 
ефективного здійснення майбутньої діяльності; 

- необхідні особистісні і професійні якості, 

емоційний стан; 

- мету, завдання, етапи, засоби й результати 
діяльності; 

- власну роль у майбутній колективній взаємодії 
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ДОДАТОК Г 

 

Таблиця Г.1 

Характеристика рефлексивних умінь 

учителя початкових класів на основі трудових функцій 

професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» 

 Назва трудової 

функції 

Вид  

рефлексії 

Рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів 

Функція А 

«Планування і 

здійснення 

освітнього 

процесу» 

 

Когнітивна, 

особистісна, 

діяльнісна, 

комунікатив

на, 

ситуативна,  

перспективн

а 

Уміння: 

1. аналізувати власну професійну діяльність з 

позиції реалізації мети і завдань початкової освіти; 

2. аналізувати власні підходи до здійснення 

освітнього процесу, визначати переваги та ризики в 

порівнянні з перспективним та традиційним 

підходами; 

3. аналізувати труднощі, які виникають у мене в 

процесі знаходження навчально-методичної 

літератури (друкованої / в Інтернеті); 

4. оцінювати рівень своєї професійної 

компетентності для успішного застосування 

інноваційних підходів у навчанні, вихованні та 

розвитку учнів; 

5. аналізувати власну професійну діяльність з 

позиції дотримання Державного професійного 

стандарту, Концепції Нової української школи, 

Освітньої програми, календарного плану тощо; 

6. аналізувати своє ставлення до застосування 

нових підходів у НУШ; 

7. визначати власні дії в роботі з профільними 

фахівцями, зокрема для дітей з особливими 

потребами; 

8. оцінювати власні досягнення та недоліки в 

процесі організації навчання освітнім галузям, що 

визначені Державним стандартом Нової української 

школи; 

9. аналізувати свою здатність оцінювати 

наявний стан та результати процесу навчання 

молодших школярів 
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Продовження Таблиці Г.1 

Назва 

трудової 

функції 

Вид 

рефлексії 

Рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів 

Функція Б 

«Забезпечення 

і підтримка 
навчання, 

виховання та 

розвитку 

учнів» 

Когнітивна, 

особистісна, 

діяльнісна, 

комунікативна, 
ретроспективна 

ситуативна,  

перспективна 

 

Уміння: 

1. аналізувати здатність ставити цілі і завдання  власної 

педагогічної діяльності відповідно до вимог Державного 

Стандарту, Концепції Нової української школи, Освітньої 

програми; 

2. аналізувати здатність ставити мету і завдання теми, 

уроку, інших організаційних форм навчання в освітньому 

процесі початкової школи; 

3. аналізувати здатність застосовувати доцільні методи, 

засоби та форми навчання під час освітнього процесу; 

4. аналізувати, корегувати, вдосконалювати власну 

діяльність з урахуванням нормативно-правових документів 

НУШ, вікових особливостей та індивідуальних потреб кожної 

дитини; 

5. оцінювати логіку власних суджень щодо реалізації 

інтеграції в освітньому процесі початкової школи; 

6. визначати у власній діяльності способи та прийоми, що 

сприяють успішному формуванню ключових і предметних 

компетентностей у кожної дитини; 

7. аналізувати, як тебе розуміють молодші школярі під час 

вивчення нового матеріалу; 

8. здійснювати рефлексивну паузу в процесі виникнення 

проблемної ситуації на уроці або в позаурочний час; 

9. визначати різні ситуативні позиції суб’єктів комунікації 

в процесі обговорення нової теми з метою її розуміння; 

10. утримувати  у власній свідомості різні ситуативні 

позиції: «Я-діяч», «Я-рефлексуючий», «Я-контролер», «Я-

виконавець» тощо; 

11. аналізувати своє володіння діагностичним 

інструментарієм перевірки, контролю та формувального 

оцінювання освітніх досягнень учнів; 

12. аналізувати свою здатність оцінювати наявний стан 

виховання та розвитку молодших школярів; 

13. аналізувати свою оцінювальну діяльність з позиції 

дитини, батьків, адміністрації; 

14. аналізувати себе як фасилітатора освітньої діяльності 

учнів початкових класів; 

15. здійснювати рефлексивний вихід в процесі педагогічної 

діяльності; 

16. аналізувати власне ставлення щодо залучення  батьків 

до навчання, виховання та розвитку молодших школярів; 

17. визначати переваги та ризики організації взаємодії з 

батьками в освітньому процесі; 

18. аналізувати здатність застосовувати різні форми 

залучення батьків до освітньої діяльності учнів початкової 

школи 
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Продовження Таблиці Г.1 

Назва 

трудов

ої 

функції 

Вид 

рефлексії 

Рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів 

Функці

я В 

«Створ

ення 

освітнь

ого 

середов

ища» 

Когнітивна, 

особистісна, 

діяльнісна, 

комунікатив

на, 

ретроспекти

вна 

ситуативна,  

перспективн

а 

 

Уміння: 

1. аналізувати власну мотивацію до створення безпечних, 

психологічно комфортних та толерантних умов освітнього 

процесу; 

2. визначати власні підходи до змістового наповнення 

освітнього середовища відповідно до вимог Державного 

стандарту початкової освіти, індивідуальних потреб учнів класу, 

вчителя, батьків; 

3. оцінювати здатність до створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища, зорієнтованого 

на особистісний, творчий та духовний розвиток учнів; 

4. оцінювати власні комунікативні та організаторські 

здібності щодо залучення до створення розвивального освітнього 

середовища адміністрацію, батьків, інших зацікавлених осіб; 

5. оцінювати власну поведінку з позиції дотримання правил, 

традицій, цінностей освітнього закладу  

Функці

я Г 

«Рефле

ксія та 

професі

йний 

саморо

звиток

» 

Когнітивна, 

особистісна, 

діяльнісна, 

комунікатив

на, 

ретроспекти

вна 

ситуативна,  

перспективн

а 

Уміння: 

1. аналізувати готовність до переосмислення власної 

педагогічної діяльності, застосування в освітньому процесі Нової 

української школи новацій та перспективного педагогічного 

досвіду;  

2. аналізувати та переглядати систему мотивів та цінностей, 

що перешкоджають власному особистісному та професійному 

розвитку; 

3. визначати власний рівень розвитку рефлексивної 

компетентності; 

4. визначати власні потреби в розвитку професійних 

компетентностей; 

5. складати та аналізувати план професійного саморозвитку; 

6. аналізувати власні потреби в професійному розвитку 

відповідно до пропозицій, що надають заклади педагогічної 

освіти,  

7. аналізувати власну поведінку, культуру, стиль 

спілкування, відповідно до Я-образу сучасного вчителя; 

8. аналізувати вплив власної особистості на навчання, 

виховання та розвиток молодших школярів; 

9. аналізувати свій фізичний та емоційний стан з метою 

виявлення емоційної перенапруги та спустошеності; 

10. діагностувати в себе наявність /відсутність ознак 

професійного вигорання; 

11. аналізувати власну духовну сферу, естетичні та 

пізнавальні інтереси з метою профілактики професійного 

вигорання  
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Продовження Таблиці Г.1 

Назва 

трудової 

функції 

Вид 

рефлексії 

Рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів 

Функція Д 

«Проведення 

педагогічних 

досліджень» 

 

Когнітивна, 

особистісна, 

діяльнісна, 

комунікативна, 

ретроспективна 

ситуативна,  

перспективна 

Уміння: 

1. аналізувати власну дослідницьку діяльність 

відповідно до вимог перспективного педагогічного 

досвіду, Державного стандарту початкової освіти, 

Концепції НУШ; 

2. визначати труднощі в дослідницькій діяльності 

під час опрацювання науково-методичної літератури, її 

критичного осмислення, узагальнення і систематизації;  

3. відстежувати підвищення рівня професійної 

компетентності в процесі роботи над темою 

дослідження; 

4. оцінювати власний професійний рівень щодо 

розроблення системи навчальних завдань, контрольних 

робіт, тестів згідно з обраною темою дослідження; 

5. оцінювати власні досягнення / недоліки у 

розробці навчально-методичного забезпечення теми 

дослідження; 

6. аналізувати власні дії щодо презентації та 

поширення ідей дослідження 

Функція Є 

«Надання 

методичної 

допомоги 

колегам з 

питань 

навчання, 

виховання, 

розвитку та 

соціалізації 

учнів» 

Когнітивна, 

особистісна, 

діяльнісна, 

комунікативна, 

ретроспективна 

ситуативна,  

перспективна 

Уміння: 

1. оцінювати рівень професійної компетентності, 

професійної етики, професійно-значущих особистісних 

якостей для надання методичної допомоги молодим 

спеціалістам, керування роботою творчих груп, 

методичних об’єднань тощо; 

2. аналізувати власні висловлювання, судження, 

вчинки в процесі взаємодії з молодими вчителями, 

студентами на стажуванні та практиці; 

3. аналізувати, контролювати, корегувати та 

оцінювати власну методичну діяльність з позиції її 

результативності; 

4. аналізувати стиль поведінки, спілкування, власні 

професійно-особистісні якості з позиції тренера Нової 

української школи для проведення тренінгів, майстер-

класів, семінарів, конференцій, творчих груп; 

5. аналізувати методи та форми навчання відповідно 

до конкретної ситуації; 

6. оцінювати рівень володіння активними методами  

навчання під час проведення освітніх заходів; 

7. оцінювати власну здатність бути організатором / 

модератором освітніх заходів відповідно до сучасних 

підходів НУШ 
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Продовження Таблиці Г.1 

Назва 

трудової 

функції 

Вид 

рефлексії 

Рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів 

Функція Ж 

«Узагальнен

ня власного 

педагогічног

о досвіду та 

його 

презентація» 

Когнітивна, 

особистісна, 

діяльнісна, 

комунікативна, 

ретроспективна 

ситуативна,  

перспективна 

Уміння: 

1. робити предметом аналізу власний 
педагогічний досвід; 

2.  критично оцінювати та аналізувати 

власний педагогічний досвід та його 

поширення серед колег свого освітнього 
закладу та за його межами; 

Функція З 

«Оцінювання 

результатів 

роботи 

вчителів 

початкових 

класів» 

Когнітивна, 

особистісна, 

діяльнісна, 

комунікативна, 

ретроспективна 

ситуативна,  

перспективна 

Уміння: 

1. аналізувати власну експертну 

діяльність відповідно до нормативно-

правових документів Нової української 
школи, визначати позитивні та негативні 

аспекти роботи експерта; 

2. аналізувати, як сприймає твою 

роботу експерта педагог, який проходить 
сертифікацію; 

3. оцінювати стиль спілкування під час 

проведення експертної діяльності 
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ДОДАТОК Д 

 

  



264 
 

 
 

Пояснювальна записка  

Актуальність розробки й упровадження спецкурсу 

Упровадження Концепції Нової української школи передбачає 

оновлення змісту освіти, переорієнтацію освітнього процесу на формування 

предметних та ключових компетентностей, і, головне, визначає потребу в 

педагогах, які не тільки володіють фаховими знаннями та вміннями, 

усвідомлюють необхідність упровадження в освітній процес інноваційних 

технологій, а й уміють здійснювати рефлексію власного професійного досвіду. 

З огляду на це, пріоритетними завданнями закладів вищої та професійної 

педагогічної освіти, на нашу думку, є розвиток рефлексивних умінь учителів 

початкових класів.  

Зазначимо, що Міністерством освіти і науки України розроблено, 

Постановою Міністерства соціальної політики від 10.08.2018, № 1143 

затверджено професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти», в якому визначено професійні компетентності, 

знання, уміння та навички педагога. У стандарті також окреслено вісім 

основних трудових функцій, які повинен здійснювати вчитель початкових 

класів, однією з яких є «Рефлексія та професійний саморозвиток». Цей 

нормативно-правовий документ декларує необхідність розвитку рефлексії та 

рефлексивних умінь учителів початкової школи на всіх етапах професійного 

розвитку, зокрема в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Метою спецкурсу є підвищення рівня професійної компетентності 

учителів початкової школи; формування мотивації та позитивного ставлення 

до рефлексивної діяльності вчителя початкових класів; створення 

оптимальних умов для формування інформаційної основи дій вчителя щодо 

здійснення рефлексивної діяльності; цілеспрямований розвиток рефлексивних 

умінь учителя початкових класів в освітньому процесі курсів підвищення 

кваліфікації;  

Основні завдання спецкурсу: 

1) визначити поняття «рефлексія», «педагогічна рефлексія», 

«рефлексивні вміння вчителя початкових класів»; 

2) ознайомити слухачів з етапами та механізмами рефлексивної 

діяльності вчителя початкової школи;  

3) створити умови для цілеспрямованого розвитку інтелектуальних, 

особистісних, діяльнісних, комунікативних, ситуативних,  ретроспективних та 

перспективних рефлексивних умінь учителів початкових класів; 

4) створити умови для опанування методами та формами розвитку 

рефлексивних умінь учителів. 

Слухач курсу повинен знати:  
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1) сутність понять «рефлексія», «педагогічна рефлексія», «рефлексивні 

вміння вчителя початкових класів»; 

2) етапи та механізми рефлексивної діяльності вчителя; 

3) види рефлексії та типи рефлексивних умінь; 

4) форми й методи розвитку рефлексивних умінь учителів початкової 

школи;  

5) особливості формування рефлексивних умінь молодших школярів; 

6) виклики, що стоять перед початковою школою, перед учителями в 

контексті реформ НУШ. 

Слухач курсу повинен уміти:  

1) здійснювати рефлексію педагогічної діяльності та комунікативної 

взаємодії зі всіма учасниками освітнього процесу; власних індивідуально-

психологічних особливостей та особистісно-професійних якостей;  

2) свідомо актуалізувати механізми рефлексії; 

3) застосовувати методи розвитку рефлексивних умінь учнів в 

освітньому процесі НУШ; 

Досвід ціннісного ставлення: 

1) вмотивованість на постійне особистісне та професіональне 

самовдосконалення на підставі психологічних механізмів рефлексії;  

2) свідомість у застосуванні рефлексивних умінь щодо регулювання й 

контролю своєї діяльності, поведінки, особистісно-професійних якостей, 

взаємодій зі всіма учасниками освітнього процесу;  

3) компетентність в розвитку рефлексивних умінь учнів в освітньому 

процесі початкової школи; 

4) ціннісне ставлення до створення в новому освітньому середовищі 

початкової школи  умов для розвитку рефлексивних умінь учнів. 

 

Нормативна база проведення спецкурсу 

 

1. Закон України «Про освіту» №2145-VIII редакція від 19.01.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 20.03. 2019). 

2. Державний стандарт початкової освіти. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-

pochatkovoyi-osviti (дата звернення 04.01.2017). 

3. Концепція «Нова українська школа». URL: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf (дата звернення 05.02. 2017). 

4. Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти». URL: http://education-ua.org/ua/tsifri-i-fakti/1230-profesijnij-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
http://education-ua.org/ua/tsifri-i-fakti/1230-profesijnij-standart-vchitel-pochatkovikh-klasiv-zakladu-zagalnoji-serednoji-osviti
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standart-vchitel-pochatkovikh-klasiv-zakladu-zagalnoji-serednoji-osviti (дата 

звернення 05.09. 2018). 

5. Наказ МОН України від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні 

питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової 

української школи» URL: https://imzo.gov.ua/2018/01/16/nakaz-mon-vid-15-01-

2018-34-pro-deyaki-orhanizatsijni-pytannya-schodo-pidhotovky-pedahohichnyh-

pratsivnykiv-dlya-roboty-v-umovah-novoji-ukrajinskoji-shkoly/ (дата звернення 

18.02. 2018). 

6. Порадник для вчителя: URL: http://nus.org.ua/wp-

content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf (дата звернення 

05.01. 2018) 

7. Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС 

«Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 

2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975 (дата звернення 

05.12. 2017) 

 

  

http://education-ua.org/ua/tsifri-i-fakti/1230-profesijnij-standart-vchitel-pochatkovikh-klasiv-zakladu-zagalnoji-serednoji-osviti
https://imzo.gov.ua/2018/01/16/nakaz-mon-vid-15-01-2018-34-pro-deyaki-orhanizatsijni-pytannya-schodo-pidhotovky-pedahohichnyh-pratsivnykiv-dlya-roboty-v-umovah-novoji-ukrajinskoji-shkoly/
https://imzo.gov.ua/2018/01/16/nakaz-mon-vid-15-01-2018-34-pro-deyaki-orhanizatsijni-pytannya-schodo-pidhotovky-pedahohichnyh-pratsivnykiv-dlya-roboty-v-umovah-novoji-ukrajinskoji-shkoly/
https://imzo.gov.ua/2018/01/16/nakaz-mon-vid-15-01-2018-34-pro-deyaki-orhanizatsijni-pytannya-schodo-pidhotovky-pedahohichnyh-pratsivnykiv-dlya-roboty-v-umovah-novoji-ukrajinskoji-shkoly/
http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf
http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

Спецкурсу 

 

«Розвиток рефлексивних умінь учителів і учнів початкової школи» 

 

ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ 

Тема 1. Міждисциплінарний контекст вивчення рефлексії  

Рефлексія як філософська, психологічна та педагогічна категорія. Сутність 

явища «рефлексія». Системомиследіяльнісний та діяльнісний підходи в дослідженні 

проблем рефлексії. Рефлексія як психічний процес, стан і властивість особистості. 

Етапи та механізми рефлексивного процесу. Типологія рефлексії. Педагогічна 

рефлексія вчителя початкових класів як особливий особистісно-професійний 

феномен. Роль педагогічної рефлексії у вирішенні професійних проблемних 

ситуацій. 

Тема 2. Рефлексивні вміння вчителя початкових класів: зміст, типи, 

механізми актуалізації 

Сутність феноменів «вміння», «педагогічні вміння» та «рефлексивні вміння  

№№ 

п/п 
Зміст фахового спецкурсу 

Кількість годин 

Аудитор 
Сам. 

робота 
Разом 

1. 
Міждисциплінарний контекст 

вивчення рефлексії  
4   4 

2. 

Рефлексивні вміння вчителя 

початкових класів: зміст, типи, 

механізми актуалізації 

4  4 

3. 

Науково-практичні засади розвитку 

рефлексивних умінь учителя 

початкових класів  

6  6 

4. 

Особливості розвитку рефлексивних 

умінь молодших школярів в умовах 

Нової української школи 

2  2 

5. 
Самостійна робота. Презентація 

результатів 
 8 8 

Разом: 16 8 24 
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вчителя початкових класів». Виокремлення процесуальних рефлексивних умінь на 

підставі механізмів рефлексії. Характеристика рефлексивних умінь учителя за 

сферою спрямованості (інтелектуальні, особистісні, комунікативні та діяльнісні) 

та часовими параметрами (ситуативні, ретроспективні та перспективні). 

Алгоритм і умови розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів. 

Тема 3. Науково-практичні засади розвитку рефлексивних умінь учителя 

початкових класів 

Діяльнісні рефлексивні вміння. Моделювання проблемних педагогічних 

ситуацій з власного досвіду вчителів. Використання базових методів «рефлексивна 

пауза», «рефлексивний вихід», «аналіз послідовності дій», «категоризація», 

«конструювання», «схематизація», «об’єктивація», «рефлексивне повернення» для 

розвитку діяльнісних рефлексивних умінь. Вправа «Мої труднощі» (К. Фопель). 

Розвиток рефлексивного мислення вчителів початкових класів. Методика 

«Переклад на суахілі» (А.О. Бізяєва), метод «Схематизація» (Т.Є. Гура).  

Особистісні рефлексивні вміння як інструмент розвитку та саморозвитку 

вчителя початкових класів. Визначення особистісних рефлексивних умінь учителя 

на основі професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти». Вправи «Портрет у промінях сонця», «Лист з майбутнього» 

(К. Фопель). Ділова гра «Готель» (Л.Б. Шнейдер). 

Комунікативні рефлексивні вміння як основа успішної взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу. Прийоми рефлексивного слухання. Рефлексивний 

полілог. Вправа «Секрет Джованні» (К. Фопель). 

Рефлепрактикум як особлива форма організації освітньої діяльності учителів 

початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Тема 4. Особливості розвитку рефлексивних умінь молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

Ретроспективний аналіз дослідження проблем рефлексії та розвитку 

рефлексивних умінь молодших школярів (В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, 

В.І. Слободчиков, Г.О. Цукерман та ін.). Рефлексивність як генеральна лінія 

психічного розвитку учнів початкових класів (за матеріалами розвивального 

навчання) та складова ключової компетентності «уміння вчитися» (О.Я. Савченко). 

Використання рефлексивних методів навчання в освітньому процесі початкової 

школи.  

Тема 5. Виконання самостійної роботи. Презентація результатів 

Підведення підсумків та оцінювання результатів спецкурсу. Виконання 

самостійної роботи. Презентація досягнень у розвитку власної професійної 

компетентності: фрагмент уроку з використанням рефлексивних методів  навчання.   
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РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ 

 

Тема 1. Міждисциплінарний контекст вивчення рефлексії (4 год.) 

 

Мета: визначити сутність явища «рефлексія»; висвітлити основні 

наукові підходи дослідження проблем рефлексії, виокремити етапи та 

механізми рефлексивного процесу. 

Питання для обговорення 

1. Рефлексія як міждисциплінарна категорія філософської, 

психологічної та педагогічної науки. 

2. Системомиследіяльнісний та діяльнісний підходи в дослідженні 

проблем рефлексії. Миследіяльність, мислекомунікація, рефлексія. 

3. Рефлексія як психічний процес, стан і властивість особистості. 

4. Визначення етапів і механізмів в процесі рефлексивної діяльності 

особистості.  

5. Педагогічна рефлексія вчителя початкових класів як особливий 

особистісно-професійний феномен. Роль рефлексії у вирішенні проблемних 

педагогічних ситуацій. 

  

Тема 2. Рефлексивні вміння вчителя початкових класів: зміст, типи, 

механізми актуалізації  (4  год.) 

Мета: усвідомлення сутності феноменів «вміння», «педагогічні 

вміння», «рефлексивні вміння вчителя початкових класів»; класифікація 

рефлексивних умінь на основі механізмів рефлексії; за сферою спрямованості 

рефлексії, часовими параметрами, відповідно до трудових функцій 

професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої 

освіти»; з’ясування етапів розвитку рефлексивних умінь та механізмів їх 

актуалізації.  

 

Питання для обговорення 

1. Рефлексивні вміння як метавміння вчителя початкових класів. 

2. Зміст та характеристика процесуальних, інтелектуальних, 

особистісних, комунікативних та діяльнісних рефлексивних умінь педагогів 

початкових класів. 

3. Ситуативні, ретроспективні та перспективні рефлексивні вміння 

вчителя початкових класів 

4. Механізми актуалізації рефлексивних умінь учителів початкових 

класів. 
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Тема 3. Науково-практичні засади розвитку рефлексивних умінь 

учителя початкових класів (6  год.) 

Мета: ознайомлення з методами  розвитку рефлексивних умінь 

учителів, отримання практичного досвіду розвитку означених умінь, 

формування внутрішньої мотивації та позитивного ставлення до здійснення 

рефлексивної діяльності. 

 

Питання для обговорення 

1. Застосування рефлексивних методів навчання в освітньому 

процесі курсів підвищення кваліфікації. 

2. Основні методи та прийоми розвитку рефлексивних умінь  

учителів початкових класів. 

3. Базові та загальні, групові та індивідуальні методи розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкової школи. 

4. Створення рефлексивного середовища в освітньому просторі 

післядипломної освіти. 

5. Рефлепрактикум як особлива форма організації освітньої 

діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 

Тема 4. Особливості розвитку рефлексивних умінь молодших 

школярів в умовах Нової української школи (2 год.) 

Мета: визначити основні підходи дослідження проблем рефлексії та 

розвитку рефлексивних умінь учнів початкової школи; ознайомити з 

основними психологічними новоутвореннями молодшого шкільного віку в 

процесі навчальної діяльності; формувати уміння застосовувати методи 

розвитку рефлексивних умінь молодших школярів в освітньому просторі 

початкової школи.  

Питання для обговорення 

1. Актуальність дослідження проблем рефлексії та розвитку 

рефлексивних умінь молодших школярів в умовах Нової української школи. 

2. Рефлексія як складова ключової компетентності «уміння вчитися» 

(за О.Я. Савченко). 

3. Рефлексивність як генеральна лінія психічного розвитку учнів 

початкових класів (Г.О. Цукерман). 

4. Упровадження рефлексивних методів у практику роботи Нової 

української школи. 

 

Тема 5. Виконання самостійної роботи. Презентація результатів (8 год.).  

Мета: перевірити уміння вчителів здійснювати рефлексивну діяльність на 

основі механізмів рефлексії, застосовувати методи розвитку рефлексивних умінь. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1. Коротко описати та проаналізувати в рефлексивному щоденнику 

професійну проблемну ситуацію з Вашого досвіду, учасниками якої були діти 

(батьки, колеги чи адміністрація закладу). Яку пораду Ви могли дати собі в цій 

ситуації? Яку пораду Ви можете отримати, як учитель, від тих учасників 

комунікації, з ким у вас вийшло непорозуміння? 

2. Розробити та провести фрагмент уроку з використанням 

рефлексивних методів навчання.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність тренінгу 

Наближення України до європейських стандартів в економічному та культурному 

просторі, необхідність узгодження освітніх послуг і ринку праці зумовило реформування 

вітчизняної освітньої галузі, яке з 2018 року розпочалося в початковій школі. 

Упровадження ідей Нової української школи передбачає зміни в концептуальних підходах 

в освіті: в оновленні змісту та методів навчання, організації освітнього процесу на засадах 

компетентнісного підходу, що полягає в зміщенні акцентів з накопичування нормативно 

визначених знань, умінь, навичок на формування в учнів ключових та предметних 

компетентностей, умінні творчо застосовувати отриманий досвід і досягати успішного 

результату. 

Новий зміст освіти, заснований на формуванні ключових компетентностей, 

необхідних для успішної самореалізації особистості в майбутньому, дають можливість 

формувати в учнів суб’єктний підхід до навчання. Саме в контексті компетентнісного 

підходу розвиток рефлексії та рефлексивних умінь молодших школярів стає особливо 

затребуваним, оскільки в структурі компетентності інтегруються знання, способи 

діяльності, особистий досвід дитини та ціннісні ставлення. Складність природи рефлексії, 

її багатоаспектність проявів зумовлюють труднощі в формуванні та розвитку рефлексивних 

умінь учнів початкових класів.  

Розвиток рефлексивних умінь молодших школярів стає найактуальнішим завданням 

в умовах Нової української школи, оскільки визначає зміну позиції учня в освітній 

діяльності: з адаптованого, повністю керованого виконавця до активного здобувача освіти, 

що вмотивований на навчання, уміє самостійно мислити та вчитися протягом життя.  

Саме тому виникає необхідність проведення тренінгу, навчально-тематичний план якого 

враховує індивідуальні потреби слухачів щодо розвитку рефлексивних умінь молодших 

школярів в освітньому просторі Нової української школи.  

Мета тренінгу: підвищення професійної компетентності вчителів початкових класів 

шляхом поступового і ґрунтовного опанування методами й технологіями розвитку 

рефлексивних умінь молодших школярів в освітньому процесі Нової української школи.  

Нормативна база проведення тренінгу: Закони України «Про освіту» (2017), «Про 

вищу освіту», Національна стратегія розвитку освіти в України на період до 2021 року, 

Концепція «Нова українська школа», Державний стандарт початкової освіти. 

Основні завдання тренінгу:  

Систематизувати знання щодо: 

– наукових підходів до визначення сутності понять «рефлексія», «рефлексивні вміння 

молодшого школяра»; «рефлексивне управління»; 

– особливостей розвитку рефлексивних умінь молодших школярів в освітньому процесі 

Нової української школи; 

– методів, технологій, засобів розвитку в учнів початкової школи рефлексивних умінь; 

– побудови уроку рефлексії з використанням рефлексивних методів і технологій навчання; 

Сформувати вміння: 

– реалізовувати теоретичні знання щодо розвитку рефлексивних умінь учнів початкових 

класів в освітній діяльності; 
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– використовувати сучасні методи, технології, засоби розвитку в молодших школярів 

рефлексивних умінь; 

– свідомо застосовувати рефлексивні методи та технології навчання в освітньому просторі 

НУШ; 

– здійснювати адекватне пізнання особистості учнів початкової школи. 

Розвинути установки до: 

– зміни позиції вчителя як фасилітатора, що здійснює рефлексивне управління діяльністю 

учнів в умовах НУШ; 

– свідомого застосування рефлексивних методів і технологій в освітньому процесі 

початкової школи; 

– готовності створення умов щодо розвитку рефлексивних умінь учнів початкової школи в 

новому освітньому середовищі. 

– соціального саморозвитку й самовияву особистісного потенціалу у взаємодії з дитиною; 

Професійні компетентності, які розвиваються на тренінгу: професійно-

педагогічна, психологічно-фасилітативна. 

Опис структури тренінгу: Тренінг складається з чотирьох модулів. Зміст модулів 

забезпечує досягнення певних завдань теоретичного та практичного характеру. 

Контрольно-діагностичний модуль містить завдання на вивчення рівня професійної 

компетентності вчителів щодо розвитку рефлексивних умінь молодших школярів в 

освітньому процесі (на початку та в кінці навчання), завдання для самостійної роботи, 

визначення критеріїв її оцінювання та умови отримання сертифікату.  

Особливості організації проведення тренінгу: загальна тривалість тренінгу – 16 

годин (2 дні). Тренінг є практико-орієнтованим: теоретичні матеріали подаються у вигляді 

стислої інформації з використанням презентації та чергуються з практичними вправами, що 

сприяє мотивації учасників до професійного розвитку та саморозвитку. Зміст та структуру 

навчання визначено на основі діяльнісного, особистісно орієнтованого, андрагогічного, 

акмеологічного та системного підходів. 

Форми та методи організації освітньої діяльності: тренінг проводиться з 

використанням колективних форм миследіяльності та мислекомунікації, рефлексивних 

методів і технологій навчання, ігрового моделювання, застосуванням ІКТ, інтерактивних 

технологій навчання.  

Матеріально-технічне забезпечення тренінгу: використання інформаційно-

комунікаційних технологій, електронних засобів навчання, передбачає наявність ноутбуку, 

мультимедійного проектора, екрана, фліпчарту, аркушів паперу А3, А4, фломастерів, 

маркерів, кольорових стікерів. 

Форма підсумкового контролю: розроблення моделі уроку / виховного заняття з 

використанням рефлексивних методів та технологій навчання.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТРЕНІНГУ 

 «Розвиток рефлексивних умінь молодших школярів  

в освітньому просторі Нової української школи»  

(16 год) 

 

  

№ 

з / п 

 

Зміст навчального модуля 
Кількість годин 

Аудитор Сам. 

робота 

Разом 

Модуль1. Організація роботи на тренінгу  2  2 

1.1. Привітання учасників. Практика «Ранкова 

зустріч». Створення правил роботи. Очікування 

учасників від тренінгу. 

1,5 
 

1,5 

1.2. Мета і завдання тренінгу 0,5  0,5 

Модуль 2. Теоретико-методичні засади феномена 

рефлексивних умінь учнів початкових класів 

6  6 

2.1.. Розвиток рефлексії та рефлексивних умінь учнів 

початкових класів в умовах Нової української 

школи: постановка проблеми 

2  2 

2.2 Дослідження проблем рефлексії та рефлексивних 

умінь молодших школярів: ретроспективний 

аспект 

2  2 

2.3 Рефлексивні вміння учня початкової школи як 

компонент ключової компетентності «вміння 

вчитися» 

2  2 

Модуль 3. Науково-практичні основи розвитку рефлексивних 

умінь учнів початкових класів 

6  6 

3.1. Рефлексивні вміння молодшого школяра: зміст, 

види, характеристика, етапи та механізми розвитку 

2  2 

3.2. Застосування рефлексивних методів та технологій 

навчання в освітньому процесі початкової школи 

4  4 

Модуль 4. Контрольно-діагностичний 2  2 

4.1. Виконання самостійної роботи. Презентація 

результатів 

2  2 

Разом: 

16  16 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ  

 

Модуль 1. Організація роботи на тренінгу (2 год.) 

Мета модулю: мотивація учасників тренінгу до розвитку власної професійної 

компетентності, створення сприятливої, дружньої атмосфери між усіма учасниками, 

прийняття правил, усвідомлення мети та завдань тренінгу.  

Зміст навчання: Привітання учасників тренінгу. Практика «Ранкова зустріч». 

Презентація груп. Створення правил роботи на тренінгу. З’ясування очікувань учасників. 

Визначення мети та завдань тренінгу. 

 Модуль 2. Теоретико-методичні засади феномена рефлексивних умінь учнів 

початкових класів (6 год.) 

Мета модулю: актуалізація знань щодо змістових та процесуальних характеристик 

понять «рефлексія», «рефлексивні вміння», визначення сутності понять «рефлексивні 

вміння молодшого школяра», «рефлексивне управління»; аналіз практики розвитку 

рефлексії та рефлексивних умінь у технології розвивального навчання (В.В. Давидов), в 

процесі формування ключової компетентності «уміння вчитися»  (О.Я. Савченко); 

усвідомлення вчителями значення рефлексії та розвинених рефлексивних умінь для 

успішної освітньої діяльності молодших школярів. 

Тема 1.1. Розвиток рефлексії та рефлексивних умінь учнів початкових класів в 

умовах Нової української школи: постановка проблеми (2 год) 

Зміст навчання. Актуальність дослідження проблем рефлексії в умовах Нової 

української школи. Нормативні документи: Концепція Нової української школи Державний 

стандарт початкової освіти. Рефлексія як сутнісна ознака ключових компетентностей. 

Вхідне діагностування. 

Тема 1.2. Дослідження проблем рефлексії та рефлексивних умінь молодших 

школярів: ретроспективний аспект (2 год) 

Зміст навчання. Ретроспективний аналіз дослідження проблем рефлексії та розвитку 

рефлексивних умінь молодших школярів (Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов, В.І. Слободчиков, 

Г.О. Цукерман та ін.). Молодший школяр як суб’єкт навчальної діяльності. Розвиток 

рефлексивних умінь учнів початкової школи в технології розвивального навчання.  

Тема 1.3. Рефлексивні вміння учня початкової школи як компонент ключової 

компетентності «вміння вчитися» (2 год). 

 Зміст навчання. Реалізація компетентнісного підходу до навчання в освітньому 

середовищі НУШ. Рефлексивний компонент ключової компетентності «вміння вчитися» (за 

О.Я. Савченко). Використання завдань рефлексивного характеру в освітній діяльності учнів 

початкової школи.  

Модуль 3. Науково-практичні основи розвитку рефлексивних умінь учнів 

початкових класів (6 год). 

Мета модулю: реалізація теоретичних знання щодо розвитку рефлексивних умінь 

учнів початкових класів в освітньому процесі початкової школи, розвиток уміння 

здійснювати рефлексивне управління освітньою діяльністю молодших школярів на засадах 

компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів, свідоме використання 

рефлексивних методів і технології навчання у власній практиці; розвиток уміння 

створювати умови щодо розвитку рефлексивних умінь в освітньому просторі НУШ, 

відслідковувати особистісний розвиток молодшого школяра в освітньому процесі. 
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Тема 3.1. Рефлексивні вміння молодшого школяра: зміст, типи, механізми розвитку 

(2 год) 

Зміст навчання. Рефлексивні вміння як метавміння учня початкової школи. Зміст та 

характеристика рефлексивних умінь молодшого школяра Механізми розвитку 

рефлексивних умінь молодших школярів.  

Тема 3.2. Застосування рефлексивних методів та технологій навчання в освітньому 

процесі початкової школи (4 год) 

Зміст навчання. Технологія як наука про майстерність. Використання рефлексивних 

методів навчання в педагогічній практиці (рефлексивна пауза, рефлексивний вихід, аналіз 

послідовності дій, схематизація, обʼєктивація, рефлексивна дискусія, рефлексивний 

полілог, написання есе тощо). Застосування рефлексивних технологій навчання в 

освітньому процесі початкової школи: «рефлексивне коло», «рефлексивна мішень», «міні-

твір», «ключове слово», «ланцюжок побажань» «заверши фразу», «острови», 

«рефлексивний ринг» (С.С. Кашлєв). Створення умов щодо розвитку рефлексивних умінь 

учнів початкової школи в новому освітньому середовищі. Структура та проведення уроку 

рефлексії (за матеріалами технології «Росток»). 

Модуль 4. Контрольно-діагностичний (2 год) 

Тема 4.1. Виконання самостійної роботи. Презентація результатів. 

Мета модулю: підведення підсумків та оцінювання результатів тренінгу. 

Змiст підсумкового контролю. Виконання самостійної роботи. Презентація 

досягнень у розвитку власної професійної компетентності: моделі уроку з використанням 

методів і технологій розвитку рефлексивних умінь молодших школярів. Вихідне 

діагностування. 

 

Очікувані навчальні результати модуля: 

Слухачі знають:  

– наукові підходи щодо визначення сутності понять «рефлексія», «рефлексивні вміння 

молодшого школяра»; «рефлексивне управління»; 

– особливості формування та розвитку рефлексивних умінь молодших школярів в 

освітньому процесі НУШ; 

– технології, методи, засоби формування та розвитку в учнів початкової школи 

рефлексивних умінь; 

– як побудувати урок з використанням рефлексивних методів та технологій навчання; 

Слухачі вміють: 

– реалізовувати теоретичні знання щодо розвитку рефлексивних умінь учнів початкових 

класів в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти; 

– використовувати сучасні технології, методи і засоби розвитку в молодших школярів 

рефлексивних умінь; 

– застосовувати рефлексивні методи та технології навчання в освітньому процесі; 

– здійснювати адекватне пізнання особистості учнів в  НУШ. 

Слухачі мають установки до : 

– усвідомлення необхідності зміни позиції вчителя як фасилітатора, що здійснює 

рефлексивне управління діяльністю учнів в умовах НУШ; 

– свідомого застосування рефлексивних методів і технологій в освітньому процесі 

початкової школи; 
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– готовності до створення умов щодо розвитку рефлексивних умінь учнів початкової школи 

в новому освітньому середовищі; 

– соціального саморозвитку й самовияву особистісного потенціалу у взаємодії з дитиною. 
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ДОДАТОК З 

 

Предметно-просторовий компонент рефлексивного середовища. 

Лабораторія Нової української школи 
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ДОДАТОК К 

 

Рефлепрактикум 

Тема: «Розвиток рефлексивно-творчого потенціалу особистості 

вчителя початкових класів». 

Мета заняття: створення умов для організації та культивування 

рефлексивної діяльності вчителів початкових класів, розвиток різних типів 

рефлексивних умінь; усвідомлення педагогами власних особливостей та 

творчих можливостей; актуалізація мотивації до саморозвитку, зміцнення 

особистісної та професійної самооцінки учасників. 

Хід заняття 

1. Привітання учасників. Практика «Ранкова зустріч». Презентація 

учасників груп. Створення правил роботи на занятті. 

2.  Вправа «очікування-побоювання» (І.В. Орлова). 

Мета: актуалізація очікувань та потреб педагогів, можливість висловити 

мету та особисті установки щодо участі в рефлепрактикумі. 

Учасники записують на двох аркушах паперу свої очікування та 

побоювання від заняття, озвучують їх (за бажанням) та прикріплюють на 

фліпчарт.  

3. Рефлексивна технологія «Якби я був…». 

Мета: самопізнання, налаштування на креативність, генерування нових 

ідей, активну взаємодію зі всіма учасниками рефлепрактикуму, створення 

позитивної атмосфери для спілкування. 

Завдання: ідентифікувати себе з будь-яким природним явищем, 

рослиною, квіткою, їжею, подарунком тощо. Створити емблему та 

представити її іншим учасникам заняття.  

4. Вправа «Шкала самооцінювання». 

Мета: формування у вчителів позитивного ставлення до 

самооцінювання, самопізнання, саморозвитку. 

Завдання для учасників:  
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1) оцінити за 10-бальною шкалою рівень власної компетентності щодо 

використання рефлексивних методів навчання в педагогічній діяльності;  

2) аналіз та обговорення результатів роботи. 

5. Вправа «Мій герой» (І.М. Семенов, С.Ю. Степанов). 

Мета: використання методу рефлексивних інверсій для розвитку 

креативності, здатності перевтілення та знаходження нестандартних моделей 

вирішення проблемних педагогічних ситуацій. 

Завдання для вчителів: 1) уявити себе улюбленим казковим 

(міфологічним) героєм, описати його світ, характер, зовнішній вигляд, 

осмислити його життєві цілі, цінності, інтереси, проблеми; представитися 

іншим учасникам від імені свого героя; 2) пригадати реальну проблемну 

професійну ситуацію з власного досвіду, проаналізувати її від імені обраного 

героя; 3) аналіз та обговорення результатів роботи. 

6. Вправа «Казковий герой у школі». 

Мета: осмислення ключових компонентів концепції «Нова українська 

школа»: впровадження особистісно орієнтованої моделі освіти для кожної 

дитини, зокрема дитини з особливими потребами, усвідомлення філософії 

дитиноцентризму як максимального наближення навчання та виховання 

конкретної дитини до її здібностей, сутності, життєвих планів. 

Викладач пропонує кожній групі обрати одного казкового героя.  

Завдання для груп: уявити себе вчителем класу, в якому з’явився новий 

учень /учениця – казковий персонаж; створити програму (карту) розвитку для 

казкового героя, враховуючи його індивідуальні особливості, інтереси, 

життєвий досвід; 2) проаналізувати, хто може допомогти вам, як учителю, в 

цій ситуації (ваш життєвий і професійний досвід, книга, компетентна людина, 

родина героя тощо); 3) представлення результатів роботи групи, аналіз та 

обговорення. 

7. Вправа « Я – ідеальний учитель». 

Мета: усвідомлення значущих якостей учителя початкових класів у 

контексті вимог Нової української школи, зміцнення позитивної самооцінки 
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педагогів, налаштування на успіх. 

Завдання для учасників: записати продовження фрази: «Я вважаю себе 

ідеальним учителем тому, що …». Аналіз та обговорення результатів. 

8. Рефлексивний полілог «Формула успішного вчителя початкових 

класів Нової української школи». 

Мета: переосмислення соціальної та професійної ролі вчителя; 

адаптація до сучасних соціокультурних умов, розвиток рефлексивного 

мислення, творчого потенціалу кожного педагога. 

Завдання для груп: 1) створити формулу успішного вчителя Нової 

української школи; 2) презентувати іншим групам та обґрунтувати склад 

компонентів формули; 3) відтворити за допомогою організаційно-діяльнісних 

схем (метод «схематизація») хід вашого мислення під час створення формули; 

4) аналіз та обговорення результатів. 

9.  Рефлексія та самооцінювання вчителями власних здобутків у ході 

проведення заняття. 

10. Домашнє завдання. 

Вправа «Лист викладачу» (К. Фопель). 

Мета: отримання важливої інформації про групу, підтримання 

особистих контактів, довірливих відносин з педагогами. 

Викладач звертається з проханням до вчителів написати йому листа: «Я 

часто розмірковую про нашу групу, наше спілкування протягом багатьох 

зустрічей. Проте, в своїх думках я можу в чомусь помилятися. Допоможіть 

мені скорегувати моє уявлення про групу та вас особисто…». (Цей матеріал 

використовується для проведення індивідуальних консультацій з вчителями). 

Використані джерела: 

1. Аникина В.Г. Рефлексивный тренинг как средство разрешения 

конфликтных ситуаций. Культурно-историческая психология. Москва: 

Издательство МГППУ, 2009. № 3. С. 72-80. 

2. Орлова И.В. Тренинг профессионального самопознания: теория, 

диагностика и практика педагогической рефлексии. СПб : Речь, 2006. 128 с.  
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ДОДАТОК Л 

 

Оцінка рівня готовності педагога до розвитку  

(Методика В.І.Звєрєвої, Н.В.Нємової) 

 

Інструкція. Прочитайте, будь ласка, твердження та поставте біля кожного 

відповідний бал: 

5 - якщо твердження повністю відповідає Вашій думці; 

4 - скоріше відповідає, ніж ні; 

3 - і так, і ні; 

2 - скоріше не відповідає; 

1 - не відповідає. 

Анкета №1 

 

№з/п Твердження Бал 

1.  Я прагну вивчити себе  

2.  Я залишаю час для розвитку, попри зайнятість на роботі чи домашні 

справи 

 

3.  Перешкоди, що виникають, стимулюють мою активність   

4.  Я шукаю зворотний зв'язок, оскільки це допомагає мені дізнатися й 

оцінити себе 

 

5.  Я знаходжу час для аналізу власної діяльності  

6.  Я аналізую свої почуття і досвід  

7.  Я багато читаю  

8.  Я часто дискутую з  професійних питань  

9.  Я вірю в свої можливості  

10.  Я прагну бути більш відкритою людиною  

11.  Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене люди, що мене 

оточують 

 

12.  Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні 

результати 

 

13.  Я отримую задоволення від оволодіння новим  

14.  Зростання відповідальності не лякає мене  

15.  Я позитивно ставлюся до кар’єрного зростання  

Разом  
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Анкета № 2 

Інструкція. Оцініть, будь ласка, за п'ятибальною шкалою чинники, які 

стимулюють або перешкоджають навчанню, розвитку та саморозвитку вчителів 

початкових класів: 

5 - так; 

4 - скоріше так, ніж ні; 

3 - і так, і ні; 

2 - скоріше ні; 

1 – ні 

 

№з/п Твердження Бал 

Фактори, що перешкоджають: 

1.  Власна інерція  

2.  Розчарування через невдачі, що були раніше   

3.  
Відсутність підтримки й допомоги в цьому питанні з боку керівників  

освітнього закладу 

 

4.  
Заздрість, ревнощі людей, які погано сприймають Ваші прагнення до 

змін 

 

5.  
Неадекватний зворотний зв'язок з членами колективу і керівництвом, 

тобто відсутність об'єктивної інформації про себе 

 

6.  Стан здоров’я  

7.  Брак часу  

8.  Обмежені ресурси, складні життєві обставини   

Фактори, що стимулюють:  

1.  Методична робота  

2.  Навчання на курсах  

3.  Приклад і вплив колег  

4.  Приклад і вплив керівників закладу  

5.  Організація праці в школі  

6.  Увага до цієї проблеми керівників  

7.  Довіра  

8.  Новизна діяльності, умови роботи та можливість експериментувати  

9.  Заняття самоосвітою  

10.  Зацікавленість роботою  

11.  Зростання відповідальності  

12.  Можливість отримання визнання в колективі  

Разом  
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Обробка анкет: 

1. Рахуємо загальну кількість балів за анкетою № 1. 

від 55 і більше балів –  вчитель активно реалізуєте свої потреби в саморозвитку,  

від 36 до 54 –  відсутність сформованої системи саморозвитку,  

від 15 до 35 балів – зупинка в стадії розвитку. 

2. Сума балів за анкетою № 2 також заноситься в таблицю. 

Коефіцієнт розвитку (К) обчислюється за формулою: 

К = К (фактичне): К (максимальне), де 

К (фактичне) - сумарне число балів, проставлених у анкетах, 

К (максимальне) - максимально можлива кількість балів в анкетах. 
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ДОДАТОК М 

 

Дидактичний тест  

«Педагогічна рефлексія та професійний розвиток» 

 

Інструкція. Вам пропонуються тестові запитання. На кожне з них: 1) оберіть із 

запропонованих відповідей одну, яка на Вашу думку є правильною; 2) дайте відповідь на 

відкрите запитання. 

1. Слово «Рефлексія» з латинської перекладається як: 

1) аналіз минулого; 

2) відображення; 

3) самопізнання; 

4) аналіз майбутнього. 

2. Рефлексія – це: 

1)  процес критичного осмислення дійсності; 

2)  закономірна реакція організму на зміни зовнішнього або внутрішнього середовища; 

3) процес самопізнання суб’єктом власних психічних станів та дій; 

4) процес узагальнення та систематизації вивченого 

3. Представниками системомиследіяльнісного підходу, в якому рефлексія 

розглядається як процес кооперації діяльностей, є: 

1) Ж. Піаже; 

2) В.В. Давидов; 

3) А.Н. Леонтьєв; 

4) Г.П. Щедровицький. 

4. Основною умовою запуску рефлексії є: 

1) критика діяльності; 

2) рефлексивний вихід; 

3) повна зупинка природного ходу будь-якого процесу; 

4) зміна діяльнісних позицій суб’єкта. 

5. Механізмами рефлексивного акту є: 

1) рефлексивна пауза, рефлексивне поглинання; 

2) схематизація, конструювання; 

3) самоаналіз, самоконтроль; 

4) рефлексивне слухання, рефлексивне управління. 
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6. Який механізм рефлексивного акту схематизовано: 

1) рефлексивний вихід; 

2) об’єктивація; 

3) моделювання; 

4) рефлексивна пауза. 

7. Назвіть види рефлексії за сферою спрямованості:  

1) ситуативна, ретроспективна, перспективна; 

2) контрольна, конструктивна, мобілізувальна, захисна; 

3) формальна, змістова; 

4) інтелектуальна, комунікативна, особистісна, кооперативна. 

8. Педагогічна рефлексія – це: 

1) уміння вчителя здійснювати аналіз та підсумок уроку; 

2) процес аналізу й апробації інноваційних освітніх технологій; 

3) особистісно-професійне утворення, що забезпечує аналіз педагогом власної діяльності, 

думок, емоційного стану; 

4) здатність учителя досліджувати та аналізувати освітню діяльність учнів. 

 9. Явище педагогічної рефлексії в психології розглядається як: 

1) психічний процес, стан і властивість суб’єкта ; 

2) психічний процес і здатність суб’єкта; 

3) стан і властивість суб’єкта; 

4) психічний процес і стан суб’єкта. 

10. Рефлексування – це: 

1) психічний процес; 

2) психічний стан; 

3) властивість особистості; 

4) здатність особистості. 

11.Уміння аналізувати власну Я-концепцію, адекватно сприймати самого себе, 

власні особистісно-професійні якості, потреби особистісного й професійного розвитку 

протягом життя – це: 

1) особистісні рефлексивні вміння; 

2) інтелектуальні рефлексивні вміння;  

3) діяльнісні рефлексивні вміння; 

4) комунікативні рефлексивні вміння. 
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12. Виберіть прізвища науковців, які досліджували питання розвитку рефлексії в 

молодших школярів: 

1). Ю.К. Бабанський, П.Я. Гальперін; 

2) О.Я. Савченко, І.П. Підласий; 

3) B.В. Давидов, .Д.Б. Ельконін; 

4) І.М. Семенов, В.Ю. Степанов. 

13. Як ви розумієте поняття «вміння»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

14. Знайдіть визначення поняття «рефлексивні вміння вчителя»: 

1) здатність і готовність педагога успішно виконувати діяльність щодо формування в учнів 

цілісної картини світу; 

2) спосіб виконання практичних і теоретичних дій задля відбору видів діяльності, 

адекватних поставленим завданням;  

3) сукупність послідовних дій учителя для самостійного здобуття, переробки, 

запам’ятовування та зберігання нової інформації; 

4) система усвідомлених дій та операцій, спрямованих на розуміння та оцінку вчителем 

власного Я, своєї діяльності та поведінки. 

15. Продовжить речення: 

Професійна компетентність учителя початкових класів – це 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

16. Серед запропонованих виберіть рефлексивні методи навчання: 

1) ділова гра, дослідницький метод; 

2) пояснення, бесіда; 

3) категоризація, портфоліо; 

4) мозковий штурм, метод-прес. 

17. Які рефлексивні методи навчання Ви можете використовувати в освітньому 

процесі початкової 

школи?_______________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

18. Визначте форми навчання, за допомогою яких відбувається розвиток 

рефлексивних умінь учителя: 

1) лекції; 

2) семінари; 

3) рефлепрактикуми; 

4) майстер-класи. 

19. Процес формування суб’єкта професійної діяльності, тобто системи певних 

властивостей в умовах професійної освіти, самовиховання та здійснення професійної 

діяльності – це: 

1) професійна компетентність; 

2) професійна культура; 

3) професійний розвиток; 

4) професійна освіта 

20. Комплекс соматичних, психологічних і поведінкових порушень, що можуть 

виникати в професіоналів, діяльність яких вимагає встановлення глибоких емоційних 

контактів з людьми – це: 

1) професійна деформація; 

2) розщеплення професійного Я; 

3) професійна дезадаптація; 

4) професійне вигоряння. 

 

Проходження тесту оцінюється за 100-бальною шкалою:  

від 0 до 33% – початковий,  

від 34-65% - достатній, 

від :66-100% - високий.  

Ці рівні відображають співвідношення кількості правильних відповідей слухача до 

числа питань у тесті. 
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Інструкція. Вам пропонується низка тверджень, які стосуються окремих аспектів Вашої 

професійної діяльності. Оцініть, наскільки кожне з тверджень є правильним для Вас, 

обираючи одну з відповідей - «безперечно так», «скоріше так», «складно відповісти», 

«скоріше ні», «безперечно ні». 

 

 

№ 

 

Твердження 
Безперечно 

так 

Скоріше 

так 

Складно 

відповісти 

Скоріше  

ні 

Безперечно 

ні 

1 Я часто не розумію, 

як отримати те, чого 

я хочу. Я щось 

роблю, але це не 

приносить мені 

задоволення 

     

2 Часто я витрачаю на 

оцінку ситуації так 

багато часу, що 

завдання втрачає 

актуальність 

     

3 Беручись до якої-

небудь справи, я 

слабко уявляю собі, 

що вийде в 

результаті 

     

4 Коли я починаю 

діяти, то 

сумніваюся в 

прийнятих 

рішеннях: чи все я 

врахувала(в), чи 

правильно 

оцінила(в) 

ситуацію, чи є в 

мене для цього 

достатньо ресурсів 

тощо 

     

5 Найчастіше я 

приймаю обдумані 

та зважені рішення, 

що дозволяють 

отримати бажані 

результати 

     

6 Часто я не можу 

точно сказати, чому 

прийняла те чи інше 

рішення 

     

7 Я рідко роблю те, 

чого дійсно хочу. Це 

занадто складно, 
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пов’язано з великою 

кількістю 

непереборних 

обставин, що 

ставлять мене в 

глухий кут 

8 Роздуми про те, як 

виконати ту чи іншу 

діяльність 

віднімають у мене 

так багато часу й 

сил, що часто я 

навіть не беруся до 

задуманого 

     

9 Зазвичай у мене є 

чіткі орієнтири, що 

дозволяють 

контролювати хід 

своєї діяльності й 

досягати 

запланованих 

результатів 

     

10 Мої дії рідко 

відображають 

власні щирі 

бажання. Я сам(а) не 

можу розібратися, 

чого я хочу, бо 

боюся помилитися 

     

11 Я дуже втомлююсь 

від того, що під час 

виконання дій 

ситуація постійно 

змінюється, 

надходить нова 

інформація. 

Необхідно все 

враховувати та 

вносити корективи в 

свої плани 

     

12 Часто я стикаюся з 

невдачами через те, 

що не встигаю 

відстежити зміни 

ситуації, внести 

корективи в свою 

діяльність 

     

13 Здійснюючи будь-

яку дію, я завжди 

адекватно оцінюю 

свій потенціал 
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14 Часто всі сили йдуть 

у мене на те, щоб 

зрозуміти чого я 

хочу. Я занадто 

багато про це думаю 

й не можу перейти 

до активних дій 

     

15 Мені складно 

приймати рішення, 

я завжди досить 

довго думаю та 

сумніваюся 

     

16 Я завжди можу 

адекватно оцінити 

завдання, які 

потрібно виконати й 

ресурси, що 

необхідні для 

досягнення бажаних 

результатів 

     

17 Я часто стикаюся з 

невдачами, оскільки 

в мене не вистачає 

терпіння заздалегідь 

продумати свої дії 

     

18 Я часто 

відмовляюся від 

задуманого, 

оскільки бачу дуже 

багато можливих 

ризиків, чинників, 

які складно 

врахувати, починаю 

сумніватися у 

власних силах 

     

19 Кінцеві результати 

моєї роботи 

зазвичай 

відповідають 

початковим 

задумкам або 

перевершують їх 

     

20 Приймаючи 

рішення, я 

намагаюся 

врахувати всі 

можливі наслідки, 

зважую всі «за» та 

«проти». Цей 

процес часто 

затягує рішення та 
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Додаток Н Методика «Рефлексія діяльності» (В.Д. Шадриков, 

С.С. Кургінян) 

 

Обробка результатів тесту та їх інтерпретація 

 

Переклад варіантів відповідей на пункт тесту в бали здійснюється так:  

за відповідь «безперечно ні» ставиться 1;  

за відповідь «скоріше ні» - 2;  

за відповідь «складно відповісти » - 3;  

за відповідь« скоріше так » - 4; 

  за відповідь« безперечно так» - 5. 

Далі проводиться підрахунок суми балів, отриманих за відповідь по пункту, що 

входить у  конкретну шкалу, згідно з ключем: 

Шкала «інформаційна основа дій» (6 пунктів): 1, 3, 6, 12, 17, 23. 

Шкала «мета та цілепокладання діяльності» (6 пунктів): 5, 9, 13, 16, 19, 21. 

Шкала «прийняття рішень та здійснення діяльності» (11 пунктів): 2, 4, 7, 8, 10, 

11, 14, 15, 18, 20, 22. 

Загальний показник рефлексії діяльності (ЗРД) розраховується за сумою балів на 

відповіді пунктів, що складають тест опитувальника в цілому 

призводить до 

втрати часу і сил 

21 Я завжди чітко 

знаю, чого хочу та 

на підставі цього 

ставлю перед собою 

завдання 

     

22 Мені хотілося б 

навчитися менше 

думати та більше 

діяти, не 

зациклюватися на 

кожному 

зробленому кроці на 

його наслідках 

     

23 Часто я не розумію, 

чому зазнала(в) 

поразки 

     

 Разом      
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ДОДАТОК П 

 

Методика «Моделювання вирішення професійних проблемних 

ситуацій» 

Інструкція. Уважно прочитайте подану педагогічну ситуацію та 

опишіть хід Ваших думок, як вчителя, в цій ситуації. 

I варіант 

Педагогічна ситуація 

Ви – вчитель 1-го класу Нової української школи. Моніторинг освітніх 

досягнень учнів, який Ви провели в квітні, показав, що не всі діти засвоїли 

навчальний матеріал на належному рівні. Під час батьківських зборів група 

батьків висловила незадоволення, що учні паралельного класу більше читають 

і пишуть на уроках, ніж діти вашого класу, а мама дитини з особливими 

потребами додала, що не бачить результатів навчання своєї доньки. 

2 варіант 

Педагогічна ситуація 

Ви – вчитель 1-го класу Нової української школи, в якому навчається 35 

дітей. У Вас бракує місця в класній кімнаті, щоб покласти килим та 

організувати дієві навчальні осередки. Як керівник шкільного методичного 

обʼєднання Ви повинні провести семінар-практикум за темою «Організація 

освітнього середовища в Новій українській школі» для молодих вчителів 

району. У роботу семінару входить проведення відкритих уроків, майстер-

класів та круглий стіл за результатами семінару.  

 

Обробка результатів відбувалася за методом контент-аналізу, для 

здійснення якого були виявлені смислові одиниці висловлювань, а мірою 

підрахування – частота їх використання в тексті, кількість строк, кількість 

висунутих гіпотез.   
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ДОДАТОК Р 

 

Методика «Шкала самооцінювання розвиненості рефлексивних  

умінь учителя початкових класів» 

 

Інструкція. Оцініть рівень розвитку Ваших професійних умінь за шкалою, де 2 – 

так; 1 –  скоріше так; 0 – не знаю; -1 – скоріше ні; -2 – ні. 

 

№ 

з/п 

Професійні вміння вчителя початкових класів  

2 

 

1 

 

0 

 

-1 

 

-2 

 Я вмію:      

1 аналізувати власну педагогічну діяльність з позиції 

реалізації мети і завдань початкової освіти 

     

2 аналізувати власні підходи до здійснення освітнього 

процесу, визначати переваги та ризики підходів НУШ в 

порівнянні з  традиційними підходами; 

     

3 оцінювати рівень своєї професійної компетентності для 

успішного застосування інноваційних підходів у 

навчанні, вихованні та розвитку учнів 

     

4 аналізувати власні дії в роботі з профільними 

фахівцями, зокрема для дітей з особливими потребами 

     

5 оцінювати власні досягнення та недоліки в процесі 

організації навчання молодших школярів 

     

6 аналізувати свою здатність оцінювати наявний стан та 

результати процесу навчання молодших школярів 

     

7 аналізувати здатність ставити мету і завдання уроку, 

інших організаційних форм навчання в освітньому 

процесі початкової школи 

     

8 аналізувати, коригувати, вдосконалювати власну 

діяльність з урахуванням нормативно-правових 

документів, вікових особливостей та індивідуальних 

потреб кожної дитини; 

     

9 визначати та аналізувати у власній діяльності способи 

та прийоми, що сприяють успішному формуванню 

ключових і предметних компетентностей у кожної 

дитини 

     

10 аналізувати, як тебе розуміють молодші школярі під час 

вивчення нового матеріалу 
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11 аналізувати своє володіння діагностичним 

інструментарієм контролю та оцінювання освітніх 

досягнень учнів 

     

12 аналізувати переваги та ризики взаємодії з батьками в 

освітньому процесі 

     

13 аналізувати власні підходи до змістового наповнення 

освітнього середовища відповідно до вимог Державного 

стандарту початкової освіти, індивідуальних потреб 

учнів класу, вчителя, батьків 

     

14 оцінювати власні комунікативні та організаторські 

здібності щодо залучення до створення розвивального 

освітнього середовища адміністрації школи, батьків, 

інших зацікавлених осіб 

     

16 аналізувати власні потреби в професійному розвитку 

відповідно до пропозицій, що надають заклади 

педагогічної освіти 

     

17 аналізувати свій фізичний та емоційний стан з метою 

виявлення ознак професійного вигорання 

     

18 аналізувати здатність робити предметом дослідження 

власну педагогічну діяльність 

     

19 оцінити рівень власної професійної компетентності, 

професійно-особистісних якостей для надання 

методичної допомоги молодим спеціалістам, керування 

роботою творчої групи, методичного об’єднання тощо 

     

20 критично аналізувати та оцінювати власний 

педагогічний досвід з метою поширення його серед 

колег свого освітнього закладу та за його межами; 

     

 

Обробка результатів  

Переклад варіантів відповідей у бали здійснюється таким чином:  

за відповідь «-2 – ні » ставиться 1бал, за відповідь «-1 – скоріше ні » – 2 бали, 

 за відповідь «0 – не знаю» –3 бали, за відповідь «1 – скоріше так» – 4 і  

за відповідь«2 – так;» – 5.  

Рівні визначалися : від 0 до 33% – початковий, від 34 до 65% – достатній, від :66 до 

100% – високий.    
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Додаток С 

 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

Кафедра початкової освіти 

 

Анкета для вчителів 

Вельмишановні колеги! 

З метою вивчення проблеми розвитку рефлексивних умінь учителів початкової 

ланки освіти різних регіонів України, порівняння вихідних даних для проведення науково -

дослідницької роботи на курсах підвищення кваліфікації пропонуємо дати відповіді на 

поставлені запитання. 

Під час заповнення анкети просимо уважно прочитати всі варіанти відповідей і 

занотувати (підкреслити, обвести тощо) ту, яка відповідає Вашій думці. 

Зауважуємо, що опитування повністю анонімне. 

Запевняємо, що Ваші відповіді буде використано тільки з науковою метою. 

I блок – соціально-демографічна й кадрова характеристика  

1. Вік (необхідне підкреслити): від 20 до 30 років; від 31 до 40 років; від 41 до 50 років; від 

51 до 60 років; більше 60 років. 

2. Освіта: середня спеціальна фахова; середня спеціальна не фахова; вища спеціальна 

фахова; вища спеціальна не фахова; вища не педагогічна. 

3. Категорія: спеціаліст; ІІ категорія; І категорія; вища категорія. 

4. Педагогічне звання: “учитель-методист”, “старший учитель” (підкреслити, якщо 

маєте). 

5. Стаж педагогічної роботи: від 1 до 10 років; від 11 до 20 років; від 21 до 30 років; від 31 

до 40 років. 

6. Місце проживання: область____________________________________ 

місто (село, смт)____________________________________________________ 

II блок – змістовий 

7. На Вашу думку, педагогічна рефлексія – це… (Виберіть одну або декілька 

відповідей): 

 підведення підсумку уроку; 

 організація освітньої діяльності учнів; 

  відпочинок на уроці; 
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 процес самопізнання вчителем себе як професіонала; 

 механізм аналізу й апробації інноваційних освітніх технологій; 

  проектування та корекція спільної навчальної діяльності учителя  

та учнів; 

  аналіз педагогом діяльності учнів; 

Інша відповідь:___________________________________________________ 

8. Якими рефлексивними вміннями, на Ваш погляд, має володіти вчитель початкових 

класів.  

а)._________________________________________________________ 

б)._________________________________________________________ 

в)._________________________________________________________ 

г)._________________________________________________________ 

д) важко відповісти; 

9. Які мотиви сприятимуть бажанню розвивати Ваші рефлексивні вміння? 

 реальний вплив на підвищення якості вітчизняної освіти; 

  бажання вчити дітей на високому рівні; 

 можливість у подальшій роботі реалізувати свій творчий потенціал 

(упроваджувати нові підходи до навчання дітей, нові методи й форми навчання); 

 сприяння гуманізації освітнього процесу; 

 можливість підвищити свій професійний педагогічний рівень; 

 можливість підвищити кваліфікаційну категорію, а отже, і заробітну платню; 

 бажання одержати додаткові фінансові заохочення й пільги  

Інша відповідь_________________________________________________ 

10. Які форми розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти ви вважаєте пріоритетними? (Потрібне підкресліть). 

На курсах ПК: лекції; індивідуальна робота; практичні заняття; ділові ігри; 

спецкурси, воркшопи, кейс-метод; 

У міжкурсовий період: семінари, тренінги, творчі групи, педмайстерні, 

майстер-класи; дистанційна освіта; 

Самоосвіта 

Інше (вкажіть)__________________________________________________ 
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11. Визначте педагогічні умови, що, на Вашу думку, сприятимуть успішному 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти: 

 високий рівень професіоналізму викладачів ІППО;  

 готовність слухачів курсів ПК бути суб’єктами навчання; 

 оновлення змісту й форм підвищення кваліфікації; 

 орієнтація навчання на вирішення актуальних освітніх проблем;  

 формування мотивації до підвищення кваліфікації; 

 оптимальне співвідношення теорії й практики, наукової та методичної підготовки 

педагогів; 

 доброзичливі стосунки всіх учасників курсової перепідготовки; 

Інша відповідь____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

12. Оцініть за 12-бальною шкалою, рівень розвитку Ваших рефлексивних умінь 

(необхідний бал обведіть): 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Щиро дякуємо за відповіді! 

Протокол №______  
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Додаток Т 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

 

Публікації, в яких висвітлені основні наукові результати дисертації: 

1. Андрющенко О. О. Розвиток рефлексивних умінь учителів 

початкових класів. Упровадження концепції Нової української початкової 

школи в Запорізькій області: перші кроки: монографія / відп. ред. Т. Є. Гура ; 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР, КЗ «ДСШ I–III «Талант» ВРР ЗО. Запоріжжя : 

ФОП К.С. Советнікова, 2019. С. 82–99. 

2. Андрющенко О. О. Сутність феномену «рефлексія» як 

міждисциплінарного поняття. Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2015. Вип. 45 (98). С. 60–66.  

3. Андрющенко О. О. Наукові погляди щодо визначення сутності 

поняття «професійна педагогічна рефлексія». Молодь і ринок. Щомісячний 

науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного 

університету. Дрогобич : ДДПУ, 2016. № 10 (141). С. 141–145.  

4. Андрющенко О. О. Сутність феномену «рефлексивні вміння 

педагога». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2016. Вип. 51 (104). С. 67–73. 

5. Андрющенко О. О. Наукові погляди щодо визначення змісту поняття 

«рефлексивні вміння педагога». Педагогіка формування творчої особистості 

у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2017. Вип. 55 (108). С. 80–86.  

6. Андрющенко О. О. Рефлексивні вміння вчителя початкових класів: 

сутність і характеристика. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний 

журнал Дрогобицького державного педагогічного університету. Дрогобич : 

ДДПУ, 2018. № 12 (167). С. 110–116. Index Copernicus 

7. Андрющенко О. О. Педагогічні умови розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної освіти. Духовність 

особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / гол. ред. 
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Г. П. Шевченко. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. Вип. 6 (93). 

С. 6–15. Index Copernicus 

8. Андрющенко О. О. Рефлексивна діяльність вчителя початкових 

класів: етапи та механізми розвитку. Wschodnioeuropejskie Czasopismo 

Naukowe (East European Scientific Journal). 2019. № 11 (51). С. 12–17. Index 

Copernicus 

9. Андрющенко О. О. Рефлексивные аспекты профессиональной 

деятельности учителя в творческом наследии В. Сухомлинского. 

Педагогический поиск (Педагогикалык ізденіс). Петропавловск, Казахстан : 

ФАО «НЦПК «Ӛрлеу» «ИПК ПР по СКО», 2018. № 2 (28), май. С. 18–22. 

10. Андрющенко О. О. Методичні засади розвитку рефлексивних 

умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної 

освіти : навч.-метод. посібник. Запоріжжя : ФОП К.С. Советнікова, 2019. 75 с. 

 

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

11. Андрющенко О. О. До проблеми розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Модернізація регіональної системи підвищення кваліфікації та атестації 

педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти : зб. матеріалів 

Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. (м. Харків, 04 груд. 2014 р.). Харків : 

Харківська академія неперервної освіти, 2014. С. 12–15. 

12. Андрющенко О. О. Проблема рефлексії: гносеологічні зв’язки з 

філософським знанням. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи : електронний зб. наук. пр. Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 20–27 квіт. 2015 р.). 2015. Вип. 1 (19). URL: 

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp20/2/andrjushhenko_tezi.pdf. 

13. Андрющенко О. О. Рефлексія як складова навчальної діяльності 

молодшого школяра. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи : електронний зб. наук. пр. Запорізького обласного інституту 

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp20/2/andrjushhenko_tezi.pdf
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післядипломної педагогічної освіти, матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 18–25 квіт. 2016 р.). 2016. Вип. 1 (23). URL: 

https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHb1ljSElvU3U2LU0/view. 

14. Андрющенко О. О. Педагогічна рефлексія як фактор професійного 

розвитку вчителів у системі післядипломної освіти. Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та перспективи : електронний зб. наук. пр. Запорізького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, матеріали 

ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18–22 трав. 2017 р.). 2017. 

Вип. 1 (27). URL: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-

HcDJuRVlRVVIza2c/view. 

15. Андрющенко О. О. Деякі аспекти рефлексивної діяльності вчителя 

початкової школи. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи : електронний зб. наук. пр. Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 14–21 трав. 2018 р.). 2018. Вип. 3 (32). URL: 

https://drive.google.com/file/d/12sh1pzNZM2i0TvY2eB-SqaPqmCVHfKv6/view. 

16. Андрющенко О. О. Оновлення змісту курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів: рефлексивний аспект. Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та перспективи : електронний зб. наук. пр. Запорізького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, матеріали V Ювілейної 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 16–17 трав. 2019 р.). 2019. Вип. 4 (36). 

URL: https://drive.google.com/file/d/12tSIgRrXctDTl5X4pNa9ojnP78pBra7I/view. 

17. Андрющенко О. О. Зміст та особливості рефлексивних умінь 

вчителя початкових класів. Початкова освіта: історія, проблеми, 

перспективи : матеріали II-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Ніжин, 

17 жовт. 2019 р.) / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко. Ніжин : 

НДУ ім. М. Гоголя, 2019. С. 16–19. 

18. Андрющенко О. О., Корольова Л. М., Курінна А. Ф., 

Нікулочкіна О. В., Павлова С. О., Присяжнюк Ю. С. Інноваційні технології 

розвитку професійної компетентності вчителя у системі післядипломної 
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освіти: пошук, досвід, практика. Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення та перспективи : електронний збірник наукових праць 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2017. 

Вип. 2 (28). URL: https://drive.google.com/file/d/1Tf-jKyLzBZhESB-

myC072yzJOqnE6KiV/view 

 

Публікації, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

19. Нова українська школа. Використання методу «Входження в 

картину» на уроках в початковій школі : методичні рекомендації до серпневих 

нарад / уклад. О. О. Андрющенко ; відп. ред. Л. А. Чернікова ; 

КЗ «ЗОІППО»ЗОР. Запоріжжя : ФОП, К. С. Советнікова, 2019. 48 с. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Зміст, основні положення та результати дисертаційного дослідження було 

висвітлено на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: 

- «Модернізація регіональної системи підвищення кваліфікації та 

атестації педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти» (Харків, 

04.12. 2014, заочна участь);  

- «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

(Запоріжжя, 20-27.04. 2015, 18-25.04. 2016, 18-22.05. 2017, 14-22.05. 2018,  

16-17.05. 2019, очна участь);  

- «Дискурс здоровʼя в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, 

психологія» (Вінниця, 16-17.09. 2016, очна участь);  

- «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної 

педагогічної освіти України» (Ужгород, 10-11.11. 2016, очна участь);  

- «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (Ніжин,  

17.10. 2019, заочна участь). 

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