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     Організація рефлексивної діяльності в навчально-виховному процесі як 

умова підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації   в 

професійній діяльності 

         Сучасний етап розвитку вищої освіти характеризується формуванням 

нової парадигми, в основі якої лежить ідея розвитку особистості та підготовки 

її до творчої самореалізації в професійній діяльності. Науково підтверджено, 

що (а) – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями) здатність учителя до самореалізації 

уможливить творчий розвиток  як його, так і учнів, і суспільства в цілому. 

Актуальність зазначеної проблеми спрямовує дослідницьку активність вчених 

на пошук адекватних шляхів і засобів та смислу всього, що відбувається 

навколо, тобто уміння рефлексувати. Необхідно відмітити, що особлива увага 

дослідниками приділяється рефлексії як одному із стрижневих механізмів 

діяльності й спілкування. В значній мірі це також пояснюється переорієнтацією 

змісту вищої освіти з інформаційного на смислопошукове навчання. 

Характерною ознакою останньої виступає ставлення майбутніх фахівців до 

дійсності, яку вони вивчають, усвідомлення її цінності, пошук причин дій, які в 

ній відбуваються. 

         Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виявити, що рефлексія 

як предмет дослідження до недавнього часу залишалась пріоритетом  

психологічної науки. В руслі гуманізації освіти (б) – аналіз останніх 

досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 

які посилається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується дана стаття), ставленні до кожного 

студента як до унікальної індивідуальності з неповторним суб’єктним досвідом 

непересічне значення мають дослідження особистісного аспекту рефлексії, що 

розглядають рефлексію як переосмислення, механізм диференціації в кожній 

особистості різних підструктур (“я” – фізичне тіло, “я” – біологічний організм, 



“я” – соціальна істота, “я” – суб’єкт творчості та інші), а також інтеграції “я” в 

особливу цілісність  (І.Семенов, С.Степанов, А.Холмогорова та ін.). 

         Важливою ознакою наукового сьогодення є розгляд проблеми рефлексії на 

педагогічному рівні (І.Зязюн, В.Сластьонін, А.Хуторський, А.Коржуєв, 

В.Попов, Е.Рязанова, С.Кашлєв), визначення її як особистісної якості та 

віднесення її до складових педагогічного професіоналізму. 

 Непересічне значення для нашого дослідження мають роботи, в яких 

рефлексія розглядається в призмі самореалізації особистості: 1) як один із 

етапів у становленні й розвитку самореалізації, що передбачає усвідомлення 

людиною своєї сутності, своїх потенційних можливостей, прав та обов’язків, 

мотивів виповнення себе (В.Демиденко); 2) як один із компонентів структури 

діяльності особистості, спрямований на самореалізацію, який включає 

самосвідомість, “образ Я” і здатність до самовизначення (суб’єкт, яким він є 

насправді; суб’єкт, яким він бачить себе самого; суб’єкт, яким він бачиться 

іншими) (А.Ковальова); 3) як складова когнітивного блоку процесу 

самоорганізації особистості, що передбачає самоспостереження, самопізнання, 

самоусвідомлення і забезпечує самореалізацію особистості (Г.Нестеренко). 

 Аналіз даних робіт виявив, що хоча рефлексії і надається дослідниками 

чільне місце в процесі самореалізації особистості, проте вона не розглядається в 

якості педагогічної умови даного процесу; вектор її спрямованості обмежується 

особистісним Я, внутрішніми потенціями людини; не достатньо розробленими 

є методи організації рефлексивної діяльності. 

          У зв’язку з цим завданнями нашої статті ми ставимо (в) – формулювання 

цілей статті): 1) теоретичне обґрунтування доцільності організації 

рефлексивної діяльності в навчально-виховному процесі як однієї з  умов 

підготовки майбутнього вчителя до творчої самореалізації в професійній 

діяльності; 2) виявлення необхідної спрямованості рефлексії для забезпечення 

підготовки фахівців як суб’єктів професійної діяльності; 3) виокремлення 

функцій рефлексії, які сприяють оволодінню студентами навичками для творчої 



самореалізації в професійній діяльності; 4) розгляд можливих методів 

організації зазначеної діяльності в навчально-виховному процесі ВНЗ. 

           (г) – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів) В загальному вигляді проблема рефлексії є 

перш за все проблема визначення свого способу життя. С.Рубінштейн виділяє 

два основних способи існування людини. Перший з них – це життя, яке не 

виходить за межі безпосередніх зв’язків, в яких живе людина. Тут вона 

знаходиться всередині самого життя; будь-яке ставлення – це ставлення до 

окремих явищ життя , а не до життя в цілому. Другий спосіб існування 

пов’язаний з виходом людини з повного занурення в безпосередній процес 

життя і зайняттям позиції поза неї та над нею. 

         Інтерпретуючи  роздуми автора в призмі рефлексивності, В.Слободчиков 

пов’язує перший спосіб життя із зовнішньою рефлексією, яка формує 

феноменальний рівень свідомості, заповнений продуктами колективної 

свідомості, що усвідомлюються як зміст власного “я”. В другому способі життя, 

на думку дослідника, проявляється внутрішня рефлексія, з появою якої 

пов’язано ціннісне осмислення життя  [6,с.200]. Саме така рефлексія є 

причинним фактором саморозвитку людини, її самовдосконалення як 

професіонала. 

          Рефлексія характеризується своєю багатовекторністю. Дана особливість 

визначається різноманітністю змістів, що виступають в якості предметів, на які 

спрямована рефлексія. С.Степанов розрізняє чотири групи таких предметів: а) 

знання про рольову структуру й позиційну організацію колективної взаємодії; 

б) уявлення про внутрішній світ іншої людини й причинах її вчинків; в) свої 

вчинки й образи  власного “я” як індивідуальності; г) знання про об’єкт і 

способи дій з ним [7, с.28 ]. 

          Всі перераховані напрямки мають місце в педагогічній діяльності. Так,   

вибудовуючи свою взаємодію з учнями, вчитель оцінює себе та учнів як 

учасників цієї взаємодії, учасників діалогу, створює умови для міжсуб’єктних 

відносин в педагогічному процесі. Педагог намагається подумки відобразити 



позицію учня, його базу знань, можливі проблеми в засвоєнні нового матеріалу. 

Плануючи навчальну діяльність, вчитель оцінює свої можливості, знання, 

творчі здібності, зіставляє їх з необхідними знаннями та можливостями для 

досягнення певних цілей педагогічної діяльності й, у випадку невідповідності 

меж перших з останніми, прогнозує необхідні самозміни чи заходи з 

самоосвіти, саморозвитку. В обов’язковій мірі  педагог рефлексує знання про 

об’єкт навчальної діяльності, який  являє собою матеріал з певного предмету, 

знання про світ. Отже, педагогічна діяльність має рефлексивний характер. 

Проте, як правило, не всі напрямки рефлексії у вчителя розвинені в однаковій 

мірі. 

        Не применшуючи значення ні одного з предметів рефлексивної діяльності, 

вирішальну роль в становленні й розвитку професійної свідомості майбутнього 

вчителя Е.Ісаєв  надає двовекторній спрямованості рефлексії педагога: по-

перше, на об’єкти своєї діяльності та, по-друге, на саму діяльність, на себе 

діючого, свої операції, свої засоби, цілі й завдання [2, с.59 ]. Автор зауважує, 

що  привалювання у вчителя рефлексії “об’єктної причинності” не буде 

націлювати суб’єкт на аналіз власної діяльності. Лише у випадку рефлексії 

другого типу педагогічна діяльність може стати предметом перетворення і 

розвитку, що забезпечить ефективне розв’язання проблемних ситуацій в 

педагогічному процесі та саморозвиток, самовдосконалення вчителя. 

         Поряд з Е.Ісаєвим рефлексію як механізм саморозвитку особистості 

розглядають в своїх роботах В.Слободчиков, І.Семенов, С.Степанов, С.Кашлєв. 

          Оскільки саморозвиток є внутрішнім процесом, то логічно вважати саме 

рефлексію, як “ джерело внутрішнього досвіду” [8,с.126  ], тим інструментом, 

який  забезпечить оцінку результативності, продуктивності саморозвитку 

суб’єкта та його необхідну корекцію. Ми погоджуємося з С.Кашлєвим, що 

педагогічна рефлексія – “це процес і результат фіксації суб’єктами (учасниками 

педагогічного процесу) стану свого розвитку, саморозвитку й причин цього 

стану”[ 3, с.96 ]. 



          Беручи до уваги вищезазначене, а також той факт, що самореалізація 

трактується  дослідниками як одна із стадій професійного розвитку та 

саморозвитку особистості вчителя (Л.Мітіна, М.Костенко), або ототожнюється 

з процесом саморозвитку (Л.Левченко, Г.Нестеренко, В.Радул), вважаємо, що у 

нас є  підстави розглядати організацію рефлексивної діяльності однією з 

провідних умов підготовки майбутнього вчителя до творчої самореалізації в 

професійній діяльності. Окрім цього, розкриття вченими сутності творчої 

самореалізації як усвідомленого, цілеспрямованого процесу, який “охоплює 

весь шлях внутрішньої індивідуальної мети – від першої думки про неї до 

матеріального втілення” [1,с.58 ] вказує на обов’язковість відображення даного 

процесу в свідомості людини. Самореалізація не є мимовільним, 

неусвідомленим актом втілення особистістю своїх творчих властивостей. Вона 

передбачає переосмислення своєї життєвої та професійної позиції, 

усвідомлення своїх можливостей, цілеутворення, планування діяльності, 

критичну оцінку виконаного, тобто  діяльності, пов’язаної з рефлексією. 

         Завдання викладачів ВНЗ полягає в тому, щоб сформувати у студентів 

навички рефлексії, навчити їх критично ставитись до своїх здобутків та 

здобутків товаришів, створити умови, за яких майбутні фахівці могли б не лише 

подумки звернутись до своїх проблем в оволодінні навчальним матеріалом або 

творчих надбань, але й могли без остраху озвучити свої індивідуальні 

висновки, поділитися ними з педагогом. Це завдання є не із легких. Педагоги-

практики відмічають, що при введенні елементів рефлексії в навчальний процес 

часто стають свідками того, що студенти не відчувають потреби в усвідомленні 

свого розвитку чи “прирощення”, не бачать причин своїх результатів чи 

проблем, не можуть визначити, що саме відбувається в їх діяльності. 

          Досліджуючи становлення і розвиток професійної свідомості 

майбутнього вчителя, Е.Ісаєв в процесі констатуючого експерименту виявив, 

що аналіз своєї професійної діяльності студенти-практиканти здійснюють через 

перерахування використаних методів і прийомів, тобто вони не “бачать” власну 

діяльність в її структурному розподілі. Труднощі в педагогічній діяльності 



студенти пояснюють виключно через характеристику об’єктивних умов (тема 

уроку, підготовленість класу, ресурс часу, наявність навчального обладнання 

тощо) [2, c.64 ]. 

         Низький рівень професійної свідомості та рефлексії у суб’єкта 

педагогічної діяльності зумовлює відчуження його від професійної діяльності, 

перетворення майбутнього вчителя на функціонера, діяльність якого 

залежатиме лише від зовнішніх чинників, впливів, обставин. Такий вчитель не 

здатний створити умови для розвитку дітей, не здатний на творчу 

самореалізацію в професійній діяльності. 

          Перш ніж виокремити можливі методи для організації рефлексивної 

діяльності в навчальному процесі майбутніх вчителів іноземних мов, 

сформулювати алгоритм рефлексивної діяльності, вважаємо за необхідне 

конкретизувати поняття рефлексії, зазначити його суттєву відмінність від 

оцінки та цілеутворення, сформулювати функції рефлексивної діяльності. 

           Рефлексія пов’язана з оцінкою та цілеутворенням, але, на переконання 

А.Хуторського, не може бути зведена до цих процесів [8, с.126 ]. Рефлексія є 

усвідомленням здійсненої діяльності чи діяльності, яка здійснюється на даний 

час, її типів, способів тощо. Вона охоплює такі види діяльності, як: зіставлення 

умов та цілей, цілей та результатів, виявлення засобів та способів перетворення 

об’єкта в конкретній ситуації,  визначення (достатньо чи недостатньо) їх для 

досягнення цілей, розробку крокової стратегії, облік та обробку зворотної 

інформації. Таким чином,  з оцінкою рефлексія пов’язана як спосіб зіставлення 

цілей та отриманих результатів, з цілеутворенням – як усвідомлення  способів 

досягнення цілей, їх перевизначення в процесі діяльності. Отже, рефлексія, 

оцінка діяльності та цілеутворення являють собою тісно взаємопов’язані 

процеси, проте функції їх  дещо відрізняються. 

 Серед найголовніших функцій, властивих рефлексії в педагогічній 

діяльності, ми виділяємо такі: 

– інформаційно-діагностична – свідчить про рівень розвитку суб’єкта 

педагогічного процесу, про результативність його самореалізації; 



– виховна – формує самосвідомість суб’єкта; 

– смислотворча – обумовлює формування в свідомості майбутнього 

вчителя смислу його професійної діяльності, сприяє усвідомленню 

своєї індивідуальності, допомагає сформувати продуктивно-творчу 

суб’єктну позицію; 

– емпатійна –  сприяє розумінню позицій учасників педагогічного 

процесу. 

         Враховуючи специфіку навчальних предметів, А.Коржуєв, В.Попов і 

Е.Рязанова визначили загальне уміння рефлексувати і представили його у 

вигляді сукупності окремих елементів: уміння контролювати свої дії, в тому 

числі і розумові, відслідковувати логіку розгортання своєї думки (судження); 

уміння бачити у відомому невідоме, в очевидному незвичне, тобто бачити 

суперечність, яка є причиною руху думки; здійснювати діалектичний підхід до 

аналізу ситуацій, вставати на позиції різних “спостерігачів”, перетворювати 

пояснення спостерігача або явища, яке аналізується, в залежності від мети й 

умов; використовувати теоретичні методи пізнання з метою аналізу знання, 

його структури та змісту [ 4,c.19 ]. 

          Сформувати в студентів означені уміння є метою нашого експерименту. 

Організація рефлексивної діяльності в навчальному процесі ВНЗ в межах  

формувального етапу нашого дослідження передбачає двохетапну роботу. На 

першому етапі студенти знайомляться з алгоритмом рефлексивної діяльності, 

вчаться аналізувати свою діяльність та діяльність інших суб’єктів навчальної 

діяльності на мові засобів та способів, зіставляти цілі та отримані результати, 

виокремлювати проблеми та знаходити шляхи їх розв’язання, вміти пояснювати 

свої почуття. В залежності від типу рефлексії (поточної чи підсумкової) ми 

пропонуємо студентам різні питання для того, щоб вони зрозуміли необхідний 

алгоритм рефлексії виконаної діяльності, діяльності, що виконується чи 

планується. Так, під час педагогічної практики студентам рекомендується в 

процесі планування уроку відповісти на такі питання: а) які поняття, способи 

дій, правила розглядаються на даному уроці?; б) що я сам про них знаю?; в) яке 



місце даний урок займає серед інших уроків?; г) на які знання та уміння учнів 

потрібно опиратися?; д) які труднощі можуть виникнути  в учнів?; е) які 

помилки вони можуть допустити ; є) як краще перед ними поставити навчальне 

завдання?; ж) які етапи розв’язання передбачає дане завдання?; з) які методи, 

прийоми, засоби та форми навчання можна використати для його розв’язання?; 

и) як ефективніше використати зміст даного уроку для розвитку учнів?; і) як 

побудувати урок, щоб особистісно зацікавити учнів і забезпечити творчу 

самореалізацію учнів на уроці?  Відповіді на поставлені запитання зумовлять 

активізацію студентами спеціальних, психолого-педагогічних та методичних 

знань,  рефлексію можливих способів діяльності, зважання їх ефективності 

щодо поставленої мети, врахування інтересів учнів. Це забезпечить 

продуктивність уроку. До  підсумкової рефлексії вчителем результатів уроку 

ми включаємо такі найважливіші пункти: а) які із намічених цілей було 

досягнуто ?; б) чи виникала необхідність під час уроку в зміні цілей (однієї із 

цілей), з чим це було пов’язано?; в) наскільки було легко учням  виконувати 

завдання (оволодіти новою інформацією)?; г) які виникли проблеми в процесі 

уроку ?; д) що їх зумовило?; е) наскільки ефективними були обрані способи , 

методи, засоби діяльності?; є) чи не виникала необхідність в їх корекції?; ж) які 

результати даного уроку потрібно врахувати при  плануванні наступного 

уроку? Рефлексивна діяльність подібного типу не допускає відчудження, 

формального ставлення вчителя до професійної діяльності, є запорукою його 

саморозвитку та творчої самореалізації. 

 Рефлексія супроводжує не лише безпосередньо практичну діяльність 

майбутніх вчителів, а і їх навчальну діяльність, підготовку до педагогічної 

діяльності. Так, наприклад, після вивчення теми “Особистісно-орієнтоване 

навчання” студентам пропонується здійснити рефлексію своєї діяльності по 

відношенню до даної теми і зафіксувати свої результати наступним чином: а) 

моє розуміння сутності особистісно-орієнтованого навчання, таких його 

принципів, як: особистісного цілеутворення учня, вибору індивідуальної 

траєкторії, продуктивності навчання, першочерговості освітньої продукції учня, 



ситуативності навчання, навчальної рефлексії; б) що для мене було 

(залишається) проблемою в даній темі; в) як я розв’язував актуальні для мене 

проблеми; г) якого результату в цій діяльності я досягнув; д) мої цілі та плани 

щодо наступної своєї діяльності по вивченню даної теми. 

 Враховуючи визначення В.Краєвським рефлексії як “уміння ставити собі 

запитання” [5,с.75 ], ми спонукали студентів до рефлексії понять, навчальних 

тем до та після їх аудиторного вивчення  у формі проблемних особистісних 

запитань. 

 На другому етапі на основі розв’язання  професійно спрямованих 

проблемних завдань, перегляду художнього фільму професійної тематики, 

фрагментів відкритих уроків вчителів організовується рефлексія виконаного чи 

побаченого, проводиться обговорення смислу педагогічної діяльності. Втілення 

в практику наміченого сприяє тому, що у студентів з’являються потреби у 

розв’язанні завдань на смисл, на визначення своїх предметно-практичних 

можливостей та творчих здібностей, своєї готовності до професійної діяльності. 

Саме це зумовлює зміщення спрямованості рефлексії майбутнього фахівця із 

зовнішніх умов дій на своє професійне Я, на свої якості як суб’єкта професійної 

діяльності, що, безперечно, виступає гарантом його  творчої самореалізації.   

Наведемо приклад проблемно-творчого завдання, яке ми пропонуємо 

студентам з метою рефлексії їх способів навчальної діяльності, яку вони 

проектують, та смислу педагогічної діяльності. Задається конкретна методична 

ситуація із спеціальності англійська мова:  вчитель планує пояснити учням 

утворення спеціального питання в теперішньому простому часі (Present 

Indefinite Tense). Враховуючи особливості пам’яті молодших школярів, він 

повинен зробити вибір способу діяльності: а) дати дітям установку на 

запам’ятовування; б) зафіксувати алгоритм утворення спеціального питання 

теперішнього простого часу у схемі чи таблиці; в) запропонувати учням казку 

про питальні слова та допоміжні дієслова, які  використовуються в утворенні 

спеціальних питань. Майбутнім вчителям надається свобода вибору способів 

пояснення нової граматичної теми, що спонукає їх до активізації методичних, 



психолого-педагогічних та спеціальних знань, оцінки ефективності 

запропонованих способів, зіставляння даних способів діяльності з 

прогнозованими результатами. Вибір студентів обов’язково повинен 

супроводжуватись обґрунтуванням та демонстрацією свого способу діяльності. 

Після виступу кожного із студентів групі надається можливість у результаті 

колективної рефлексії оцінити продемонстровані способи діяльності відповідно 

до таких критеріїв: 1) вікова доступність; 2) опора на освоєні учнями знання; 3) 

неординарність; 4) пов’язаність з інтересами учнів. Подібна практична 

діяльність допомагає майбутньому фахівцеві розкрити свої творчі предметно-

практичні можливості, оцінити їх в порівнянні із можливостями товаришів, 

оцінити свою професійну готовність та намітити собі план професійного 

розвитку. Професійно спрямовані проблемні завдання сприяють усвідомленню 

студентами того, що педагогічна діяльність не є стандартизованою, заданою 

зверху діяльністю. Її смисл полягає у творчому виборі способів, методів та 

форм діяльності з метою творчого розвитку учнів, організації творчої співпраці 

з учнями. І здійснити все це покликаний вчитель  – суб’єкт професійної 

діяльності. 

 На обох етапах роботи нами широко використовуються інтерактивні 

методи навчання, які спрямовуються на фіксування студентами стану свого 

професійного розвитку та причин цього стану (“Рефлексивне коло”, 

“Рефлексивна мішень”, “Рефлексивний ринг”, “Ключове слово”, “Поміняймося 

місцями”). 

 Підводячи підсумок зазначеного, вважаємо за необхідне акцентувати 

наступне (д) – висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку): 

 1) організація рефлексивної діяльності в навчальному процесі є одним із 

провідних умов професійного розвитку та саморозвитку майбутніх фахівців, а 

отже, і їх творчої самореалізації як одного із етапів даного процесу; 



 2) двохвекторна спрямованість рефлексії на об’єкт та діяльність (в тому 

числі і на себе в діяльності) є визначальною у формуванні суб’єкта професійної 

діяльності; 

 3) інформаційно-діагностична, виховна, смислотворча та емпатійна 

функції рефлексивної діяльності студентів в процесі професійної підготовки 

сприяють оволодінню ними необхідними навичками для творчої самореалізації 

в професійній діяльності; 

 4) формуючий етап експерименту продемонстрував, що методи 

смислових, професійно орієнтованих запитань до самого себе про способи, цілі, 

засоби діяльності та про себе в діяльності, свої почуття, ставлення до 

професійної діяльності, а також інтерактивні методи, спрямовані на фіксування 

студентами стану свого професійного розвитку, є ефективними для підготовки 

майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності. 

 Потрібно відзначити, що, з огляду на складність процесу самореалізації, 

організація рефлексивної діяльності студентів у навчально-виховному процесі 

не може забезпечити всі аспекти підготовки майбутніх вчителів до творчої 

самореалізації в професійній діяльності. Тому ми бачимо необхідність у 

подальшому дослідженні педагогічних умов, які уможливлять ефективність 

даного процесу.  
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                                                           Анотація 

 У статті розглядається проблема організації рефлексивної діяльності в 

навчально-виховному процесі як педагогічної умови підготовки майбутніх 

вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності; акцентується 

значущість двохвекторної спрямованості рефлексії на об’єкт і діяльність як 

визначальної у формуванні суб’єкта професійної діяльності; виокремлюються 

функції рефлексії; пропонуються методи організації зазначеної діяльності. 

                                                         Аннотация 

 В статье рассматривается проблема организации рефлексивной 

деятельности в учебно-воспитательном процессе как педагогического условия 

подготовки будущих  учителей к творческой самореализации в 

профессиональной деятельности; акцентируется значение двухвекторной 

направленности рефлексии на объект и деятельность как ведущей в 

формировании субъекта профессиональной деятельности; выделяются функции 

рефлексии; предлагаются методы организации отмеченной деятельности. 

  

  



 

 


