
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

„ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 

 

 

На правах рукопису 

 

 

КОНДРАТЕЦЬ ІННА ВІКТОРІВНА 

 

УДК 372.011.31:373.2  

 

 РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ  

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук 

 

Науковий керівник:  

Курінна Світлана Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор 

 

 

 

 

Слов’янськ – 2017



2 
 

ЗМІСТ 

 
ВСТУП 3 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 

 

1.1. Ґенеза проблеми рефлексії та рефлексивної культури в теорії 

суспільних наук  
 

11 

1.2. Підвищення кваліфікації педагогів у системі післядипломної 

освіти   

1.3. Особливості рефлексивної культури вихователя дошкільного 

навчального закладу   

 

37 

 

55 

 

Висновки до першого розділу 

 

81 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ 

РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ 

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 

 

2.1. Обґрунтування методики дослідження стану розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів 

 

84 

2.2. Визначення рівнів розвитку рефлексивної культури педагогів  113 

дошкільних навчальних закладів 

 

Висновки до другого розділу 

 

 

 

135 

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ  

 

3.1. Обґрунтування умов розвитку рефлексивної культури 

педагогів дошкільних навчальних закладів 

138 

3.2.Дослідно-експериментальна перевірка ефективності умов 

розвитку рефлексивної культури педагогів у системі післядипломної 

освіти 

 

 

159 

3.3. Аналіз ефективності результатів експериментальної роботи 

 

194 

Висновки до третього розділу 

 

210 

ВИСНОВКИ 212 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

217 

 

ДОДАТКИ 

 

 263 



3 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Серед основних критеріїв оцінки розвитку 

суспільства одне з ключових місць сьогодні займає рівень освіти. Зумовлено це 

тим, що в сучасних умовах підвищується самоцінність особистості, яка із 

засобу для досягнення зовнішніх цілей перетворюється на мету їх здійснення. 

Оновленій  системі освіти потрібен педагог, здатний оперативно реагувати на 

суспільні зміни, аналізувати й корегувати діяльність відповідно до соціальних 

вимог і потреб, а відтак педагогічна рефлексія стає невід’ємною частиною і 

запорукою ефективної праці, особистісного і професійного розвитку. 

Дослідження проблеми рефлексії започатковане у працях філософів 

Платона, Р. Декарта, Д. Локка, І. Канта, Г. Гегеля. Значним є внесок у її розвиток 

психологів минулого (Ж. Піаже, Дж. Дьюї, Л. Виготський, С. Рубінштейн) і 

сучасності (Н. Алексеєв, І. Зязюн, А. Карпов, І. Семенов, С. Степанов, 

Н. Пов’якель, М. Савчин, А. Россохін, Г. Щедровицький).  

В останні роки зусилля вчених активізуються, до наукового вжитку 

вводиться дефініція „рефлексивна культура”, яка трактується як сукупність 

індивідуальних, соціально зумовлених способів усвідомлення й 

переосмислення суб’єктом власної життєдіяльності, що містить рефлексивність 

як особистісну властивість, ціннісно-смислові, життєві та професійні орієнтири 

(В. Сластьонін).  

Об’єктом уваги, серед іншого, стають питання професійної рефлексії 

педагогів, зокрема й рефлексивної культури (І. Бех, Г. Бізяєва, С. Білоконний, 

А. Веремчук, Б. Вульфов, Г. Єрмакова, В. Желанова, В. Кремень, О. Кравців, 

Ю. Кулюткін, С. Максименко, А. Маркова, М. Марусинець, В. Метаєва, 

І. Мушкіна, Л. Панова, Т. Разіна, В. Сластьонін, І. Стеценко та ін.).   

 Науковці О. Анісімов, Т. Бондаренко, Г. Єрмакова, В. Єлисеєв, 

Л. Кунаковська, М. Лук’янова, М. Михнюк, М. Набережнєва, С. Немченко, 

Н. Пінегіна, Т. Шелкунова розглядають рефлексивну культуру як 

новоутворення, притаманне природі творчої педагогічної праці, 
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характеризується певним рівнем розвитку професійної самосвідомості та 

фахової компетентності, визначається комплексом здібностей, способів і 

стратегій, які забезпечують усвідомлення і подолання стереотипів 

особистісного досвіду і діяльності педагога, сприяють розв’язанню проблемних 

ситуацій, що виникають у професійній діяльності. Різноманітні аспекти 

розвитку рефлексивної культури педагогів відображено у дисертаційних 

роботах українських дослідників Г. Дегтяр, Л. Кравець, І. Котик, 

М. Марусинець, К. Павелків  та інших.  

Роль рефлексивних процесів у формуванні особистісних та професійних 

якостей педагогів дошкільних навчальних закладів висвітлюється у роботах 

І. Білокурської, Н. Гавриш, І. Дичківської, Л. Зданевич, Л. Кідіної, К. Крутій, 

Ю. Манилюк, Т. Піроженко, Т. Поніманської, Я. Смірнової, Г. Тарасової та ін. 

Проте низка питань потребує подальших досліджень, зокрема: уточнення 

сутності поняття „рефлексивна культура педагога дошкільного навчального 

закладу”; уточнення структури рефлексивної культури (компоненти, критерії, 

показники, рівні сформованості); добору методів, прийомів, засобів розвитку 

рефлексії у професійному навчанні фахівців дошкільної ланки; визначення 

психолого-педагогічних умов формування рефлексивної культури з 

урахуванням професійних особливостей педагогів-„дошкільників”; визначення 

закономірностей розвитку рефлексивних знань і вмінь та ін. 

Ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу в дошкільних 

навчальних закладах засвідчує наявність проблем і в практичній діяльності 

педагогів. Недостатня сформованість рефлексивного механізму утруднює 

роботу з визначення необхідної для фахового зростання інформації і 

перешкоджає включенню в активний ужиток засвоєних знань; недооцінювання 

ролі рефлексії в організації і здійсненні діяльності, низький рівень умінь 

cамоаналізу перешкоджають професійному самовдосконаленню, налагодженню 

„суб’єкт-суб’єктних” стосунків між учасниками освітнього процесу.  

Емпіричний досвід і проведений аналіз навчальних програм педагогічних 

вузів, закладів системи післядипломної освіти й методичних служб різного 
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рівня засвідчують, що однією з причин низького рівня рефлексивної культури 

педагогів є недостатня увага до цієї проблеми на етапі підготовки майбутніх 

спеціалістів, а також у закладах післядипломної педагогічної освіти. Відсутня 

система заходів для формування рефлексивної культури педагогів, що 

плануються методичними службами районного та міського рівня. 

Таким чином, актуальність досліджуваної проблеми зумовлюється 

наявністю суперечностей між: 

- потребою суспільства в педагогах високого рівня рефлексивної 

культури і відсутністю дієвого механізму реалізації запиту; 

- необхідністю розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів та недостатньою розробленістю теоретико-

методологічного забезпечення цього процесу, зокрема визначення  педагогічних 

умов, що сприяють розвитку відповідних умінь і навичок; 

- творчим характером професійної діяльності педагога і традиційними 

підходами до навчання у системі післядипломної освіти та самоосвітній 

діяльності. 

Значущість цієї проблеми, як і її недостатня розробленість, зумовили 

вибір теми дисертації „Розвиток рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти”. 

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

Дисертаційна робота є складовою частиною прикладної держбюджетної теми 

Рівненського державного гуманітарного університету „Розробка технологій 

професійної підготовки педагога до роботи в інноваційних дошкільних 

навчальних закладах” (державний реєстраційний номер 0111U001028). Тему 

затверджено Вченою радою Рівненського державного гуманітарного 

університету (протокол № 2 від 24.09.2010 р.) та Радою з координації наукових 

досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 7 від 

26.10.2010 р.). Дисертацію завершено на базі кафедри дошкільної освіти ДВНЗ 

„Донбаський державний педагогічний університет” та рекомендовано до захисту 

(протокол № 2 від 12.10.2016 р.). 
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Об’єкт дослідження – процес розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної 

освіти. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови, що забезпечують розвиток рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної 

освіти.  

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що розвиток рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної 

освіти буде ефективним за таких умов: створення рефлексивного середовища, 

що забезпечить цілісність змісту, методів, прийомів, форм і засобів розвитку 

рефлексивної культури; реалізація векторності рефлексії, безперервності й 

поетапності вироблення рефлексивних умінь з урахуванням специфіки 

діяльності педагога дошкільного навчального закладу; усвідомлення сутності й 

актуальності рефлексії як засобу особистісного й професійного розвитку, 

набуття стійкої мотивації до її здійснення.  

Відповідно до об’єкта, предмета, мети та гіпотези дослідження визначено 

такі завдання: 

1. Проаналізувати стан дослідження проблеми в науковій літературі та 

педагогічній практиці. 

2. З’ясувати сутність та уточнити зміст понять „рефлексія”, „рефлексивна 

культура педагога дошкільного навчального закладу”, їхню специфіку й 

структуру. 

3. Виявити й схарактеризувати критерії, показники й рівні розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів.  

4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні 

умови розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних 

закладів у системі післядипломної освіти. 
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Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: філософські 

та психолого-педагогічні положення про розвиток і саморозвиток особистості 

(Г. Балл, І. Бех, Л. Виготський, В. Кремень, С. Максименко, С. Рубінштейн, 

О. Савченко); теорії рефлексивної діяльності і рефлексивної культури 

(М. Алексеєв, Г. Бізяєва, В. Желанова, А. Карпов, Ю. Кулюткін, І. Семенов, 

В. Сластьонін, В. Слободчиков, С. Степанов, Г. Щедровицький); ідеї 

акмеологічного супроводу професійного зростання педагога (О. Анісімов, 

Г. Данилова, І. Єрмаков, В. Максимова, Г. Сазоненко); концепції професійної 

підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів (Л. Артемова, 

Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, І. Дичківська, К. Крутій, С. Курінна, Ю. Манилюк, 

Т. Поніманська); психологічні засади впровадження в практику дошкільної 

освіти особистісно зорієнтованих технологій (О. Байєр, С. Ладивір, 

Т. Піроженко); теорії діагностичної діяльності педагога (Н. Глуханюк, 

К. Гуревич, Г. Карпова, С. Мартиненко, В. Столін).  

Методи дослідження. Для досягнення мети, розв’язання поставлених 

завдань і перевірки гіпотези дослідження використано сукупність методів 

наукового дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення 

матеріалів наукових джерел задля формування уявлення про актуальність 

проблеми, сутності її дослідженості, визначення концептуальних засад та 

обґрунтування педагогічних умов розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів; емпіричні: анкетування, інтерв’ювання, 

тестування, бесіди, спостереженння, створення діагностичних ситуацій, 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) для 

виявлення рівнів сформованості рефлексивної культури в педагогів, перевірки 

ефективності реалізації педагогічних умов розвитку рефлексивної культури; 

статистичні: кількісний та якісний аналіз, методи математичної статистики з 

метою узагальнення одержаних результатів та забезпечення їхньої 

достовірності. 

Експериментальною базою дослідження стали Житомирський та 

Запорізький інститути післядипломної педагогічної освіти, дошкільні навчальні 
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заклади мм. Новограда-Волинського, Києва, Одеси. Усього експериментом 

охоплено 382 педагоги дошкільних навчальних закладів. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що:  

- уперше теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 

ефективність педагогічних умов розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (створення 

рефлексивного середовища, що забезпечить цілісність змісту, методів, 

прийомів, форм і засобів розвитку рефлексивної культури; реалізація 

векторності рефлексії, безперервності й поетапності вироблення рефлексивних 

умінь з урахуванням специфіки діяльності педагога дошкільного навчального 

закладу; усвідомлення сутності й актуальності рефлексії як засобу 

особистісного й професійного розвитку, набуття стійкої мотивації до її 

здійснення); розроблено й обґрунтовано модель розвитку рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів;  

- уточнено змістові характеристики понятійно-категорійного апарату 

дослідження, зокрема поняття „рефлексія”, „професійна рефлексія”, 

„педагогічна рефлексія”, „культура”, „педагогічна культура”, „векторність 

рефлексії”, „рефлексивна культура педагога дошкільного навчального закладу”; 

структурні компоненти рефлексивної культури педагогів ДНЗ (когнітивний, 

мотиваційно-емоційний, процесуальний);  

- подальшого розвитку набули форми й методи розвитку рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів; критерії (когнітивний, 

емоційно-ціннісний, діяльнісно-результативний), показники та рівні розвитку 

рефлексивної культури педагогів ДНЗ. 

Практична значущість дослідження полягає в розробці програми 

поетапного розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних 

закладів у системі післядипломної освіти, складниками якої є: умови, форми й 

методи розвитку рефлексії, а також методичні рекомендації щодо ефективного 

діагностування, навчання та корекції. Результати дослідження можуть бути 

використані в методичній роботі з педагогами дошкільних навчальних закладів, 
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у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних 

педагогічних закладах та системі підвищення кваліфікації працівників 

дошкільних навчальних закладів, для складання програм і навчально-

методичних посібників з дошкільної освіти.  

Основні положення й результати дисертаційної роботи впроваджено в 

навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів №№ 1, 2, 4, 6, 8, 

14, ЦРД м. Новограда-Волинського (довідка № 37 від 27.10.2015 р.); 

дошкільних навчальних закладів №№ 154, 173 м. Одеси (акти № 65 від 

02.11.2015 р. та № 74 від 02.11.2015 р.); дошкільного навчального закладу № 61 

м. Києва (довідка № 16 від 26.04.2016 р.); Житомирського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 03-733 від 27.11.2015 р.), КЗ 

„Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР 

(довідка № 195 від 18.04.2016р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дослідження представлено в доповідях та повідомленнях на науково-

практичних конференціях різних рівнів: Міжнародних: „Світ дошкілля: 

психолого-педагогічні проблеми дошкільної освіти” (Рівне, 2010), „Наука, 

освіта, суспільство очима молодих” (Рівне, 2009 – 2011), „Актуальні проблеми 

підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти” (Рівне, 2012), 

„Тенденція розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор” (Ялта, 2012), 

„Дитинство. Освіта. Соціум” (Київ, 2012, 2013); міжнародному педагогічному 

конгресі „Теоретико-методичні засади передшкільної освіти в сучасному 

освітньому просторі” (Миколаїв, 2012); „Перспективы развития науки в стране” 

(Горлівка, 2013); „Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного 

фахівця” (Харків, 2013); Всеукраїнських: „Духовно-моральне виховання дітей 

дошкільного віку” (Острог, 2010), „Ідеї гуманістичної педагогіки минулого та 

сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти” (Бердянськ, 2012), „Дошкільна 

освіта: традиції та інновації сучасної теорії і практики” (Лисичанськ, 2012), 

„Педагогічні інновації у фаховій освіті” (Ужгород, 2012); з міжнародною 

участю наукового освітнього форуму „Відкриті інновації як феномен глобально 
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орієнтованого суспільства” (Суми, 2013); „Формування професійної 

компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти” 

(Житомир, 2014); методологічних семінарах „Взаємодія ДНЗ і батьків з питань 

прищеплення дітям дошкільного віку ціннісних орієнтацій” (Київ, 2014); 

„Інститут психології ім. Г. С. Костюка – наукова школа дитячої психології” 

(Київ, 2015) „Передумови прийняття дитиною соціально значущих цінностей” 

(Київ, 2016); „Світ дитинства: збереження дитячої субкультури та якість освіти” 

(Запоріжжя, 2016); регіональних: міжрегіональному науково-практичному 

семінарі „Особливості організації освітнього процесу в дошкільних навчальних 

закладах та навчально-виховних комплексах за Базовою програмою розвитку 

дитини дошкільного віку „Я у Світі” (Рівне, 2010), „Інноваційний досвід 

педагогів дошкільної та початкової освіти” (Житомир, 2012), „Підготовка 

педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної і початкової 

освіти” (Житомир, 2013); на щорічних звітних наукових конференціях 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і молодих учених та засіданнях 

кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського 

державного педагогічного університету. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено у 

23 одноосібних публікаціях автора, із яких 5 – у наукових фахових виданнях 

України, 4 – у зарубіжних періодичних виданнях, 14 статей публікацій в інших 

виданнях і збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел                                 

(408 найменувань, із них 9 – іноземною мовою), 28 додатків на 112 сторінках. 

Робота містить 22 таблиці, 9 рисунків, 14 формул. Загальний обсяг дисертації 

становить 374 сторінки, з яких основного тексту – 216 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

1.1. Ґенеза проблеми рефлексії та рефлексивної культури в теорії 

суспільних наук  

 

Поняття „рефлексія” використовується різними науками: філософією, 

психологією, педагогікою, фізіологією, етикою, естетикою, кібернетикою, що 

призводить до різного трактування дефініції. Тому в рамках нашого 

дослідження виникає необхідність зробити семантичний аналіз означеного 

поняття. Слово „рефлексія” походить від латинського reflexio, що означає 

„звернення назад”, „відображення”. В англійській мові термін „to reflekt upon” 

набув значення як „розмірковувати над”.  

Словникові статті та енциклопедичні видання відтворюють зміни у 

тлумаченні рефлексії протягом останніх століть. У словнику В. Даля поняття 

рефлексії відсутнє, але є слово „рефлекція”, яке означає відображення (йдеться 

про світлові промені) [88, с. 93].  Рефлексія як термін буржуазної ідеалістичної 

філософії, що означає „звернення свідомості на власну діяльність”, 

характеризується у Великій радянській  енциклопедії [50, с. 376]. Ідеологічний 

підтекст відчутний і в Українській радянській енциклопедії, у якій рефлексія – 

це „самоаналіз, роздуми людини (часом надмірні, хворобливо загострені) над 

власним душевним станом” [369, с. 302].  

Сучасні словники означене поняття тлумачать без політичної 

упередженості, зазвичай у двох аспектах – психологічному та філософському: 

рефлексія розглядається як форма теоретичної діяльності, спрямована на 

осмислення власного пізнання, дій та вчинків об’єктивно-закономірного 

характеру; роздуми про свій психічний стан, самоаналіз  [62; 339; 361; 370]. 

Водночас соціологічна енциклопедія за редакцією О. Данилова містить лише 

характеристику поняття „рефлексивний метод” як такий, що заснований на 



12 
 

самопізнанні суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів [344].  Відзначаємо 

відсутність статей про рефлексію і в Українському педагогічному словнику за 

редакцією С. Гончаренка; „Енциклопедії освіти” та словнику Академії 

педагогічних наук [82; 108; 271].   

Перші наукові думки щодо значення самопізнання містяться у працях 

мислителів давнього часу. Зокрема, Сократом вони сформульовані у принципах 

„Я знаю, що я нічого не знаю” та „Пізнай самого себе”. Судження про 

самопізнання як особливий метод побудови метафізики знаходимо у 

Аристотеля: мислення й самоаналіз – атрибути, що притаманні вищому 

самоспоглядальному розуму, в якому існує єдність думки й суб’єкта [10]. 

Характерною особливістю робіт філософа є відсутність опису акту рефлексії, і 

представлення її як методу, а не як предмету пізнання.  

Феномен рефлексії активно досліджується у філософії Нового часу. 

Р. Декарт увів дефініцію в науковий обіг, ототожнюючи її із здатністю індивіда 

зосереджуватися на змісті власних думок, абстрагуючись від усього 

зовнішнього. Отримане в результаті знання про себе – єдине достовірне знання, 

яке стає основою для подальших роздумів про існування Бога, властивості 

фізичного світу, – переконаний філософ [94].  

У необхідності й важливості здійснення у процесі пізнання рефлексії, 

зміст якої полягає у критичному вивченні суб’єктивних умов з метою 

подолання помилок,  був переконаний Ф. Бекон [24]. Іншу філософську 

позицію займав Дж. Локк, вважаючи, що існує два джерела усіх знань: перше – 

це об’єкти зовнішнього світу, куди спрямовуються зовнішні почуття і в 

результаті формуються враження про явища, які оточують людину; друге – 

діяльність власного розуму, тобто мислення, сумніви, віра, міркування, 

пізнання, бажання. Важливо відзначити, що саме від Локка починається 

традиція власне наукового вивчення рефлексії: він  уперше виділив рефлексію 

як особливу психічну реальність, внутрішній досвід, що є основним джерелом 

знань, на відміну від досвіду зовнішнього [211]. 
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Детальний аналіз категорія рефлексії отримала у філософських поглядах 

представників німецької класичної філософії (Г. Гегель, Г. Лейбніц, І. Кант, 

І. Фіхте, Ф. Шеллінг).  Зокрема, Г. Гегель ототожнював рефлексію з основним 

механізмом поєднання нового з відомим, розуміючи рефлексію як рушійну 

силу розвитку, форму саморозгортання духу, основу, що дозволяє переходити 

від однієї форми духу до іншої. Філософ уперше намагався осмислити 

рефлексію не тільки як категорію мислення, але і як емоційно-ціннісне поняття: 

якщо душа – це психіка, а духовність – вихід за межі кінцевого в нескінченне, 

то рефлексія відіграє важливу роль у розвитку духовності [78]. 

Представники філософських течій Західної Європи в XIX-XX сторіччях 

трактували рефлексію як універсальний спосіб пізнання свідомості 

(Е. Гуссерль); стосунки між змістом і „Я” (Г. Гадамер, П. Рікер, К. Ясперс); 

голос совісті людини, контролюючу функцію свідомості (Ж. Сартр, 

М. Хайдеггер, С. Франк); здатність не просто пізнавати світ, а пізнавати себе; 

не просто знати, а знати, що знаєш (Т. Шарден). 

  В онтологічній і гносеологічній парадигмах вітчизняної філософії 

рефлексія представлена як спосіб осмислення особистістю свого духовного 

досвіду, що є найбільш важливим змістом свідомості. Про самопізнання як 

відображення рефлексивного процесу людського мислення йдеться у працях 

І. Вишенського, І. Копинського, К. Саковича, К.-Т. Ставровецького, які  

продовжили концепцію „внутрішньої” людини, що посідала  чільне місце у 

християнській етичній системі з давньокиївських часів. Здатність до 

самопізнання вони вважали однією з основних чеснот людини, що допомагає 

досягти внутрішнього, духовного оновлення, морального самовдосконалення 

[67; 171; 322; 363]. Квінтесенцією поглядів українських філософів стали слова 

К. Саковича: „найбільша мудрість, найвища філософія і найпотрібніша теологія 

є пізнання себе як важливої якості особистості, що передбачає 

самоспостереження та самоаналіз, міркування щодо власних думок і психічних 

переживань; мисленнєвий процес, спрямований на розуміння, усвідомлення 

себе, здібностей, характеру, власної поведінки, досвіду, відчуттів, станів, 
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стосунків з іншими, власних задач і призначення; фактором збагачення свого 

духовного світу й вдосконалення професійної майстерності е” [322, с. 338].   

Особливу цінність для нашої роботи становлять погляди Г. Сковороди на 

самопізнання, самопошук, самовдосконалення, самоутвердження, усвідомлення 

самоцінності людського „Я”, гармонійність світовідчуття. На переконання 

філософа, хто пізнав себе, той „знайшов бажаний скарб Божий”, „джерело і 

наповнення його знайшов у середині себе, внутрішньо слухаючи себе”, а ще 

дуже важливо  підняти „від землі думки свої і зрозуміти людину в собі від Бога 

народжену” [333, с. 203-205]. „Філософію серця” Г. Сковороди розвинув 

П. Юркевич, підкреслюючи, що  думки, слова і справи, перш за все, не образи 

зовнішніх речей, а образи загального почуття душі; усе, що входить у душу 

ззовні, за допомогою органів чуття і мозком перероблюється, змінюється й 

отримує свою останню і постійну якість у серцевому настрої людини [394]. 

Новий сплеск інтересу філософів до дослідження проблеми рефлексії 

відбувся в останній третині ХХ ст. та на початку ХХІ ст. Наприклад, у працях 

М. Бахтіна рефлексія – це завжди „перетинання двох свідомостей”, діалог між 

ними, який є не засобом формування особистості, а засобом її визначення [23]; 

у М. Мамардашвілі – основний спосіб контакту особистості із своїм внутрішнім 

досвідом, осмислення унікальності й нетиповості якого є мета індивідуального 

філософствування [224].  

Варто підкреслити внесок у вивчення проблеми рефлексії  як 

філософської категорії В. Лекторського, який розвинув ідею взаємозв’язку 

свідомості зовнішнього об’єкта і самосвідомості суб’єкта в різних формах, 

виділив суб’єктивну і об’єктивну рефлексію; показав взаємозалежність 

усвідомлення та перетворення об’єкта в ході діяльності рефлексії [203].  

Слід відзначити, що в  сучасній філософській літературі майже відсутні 

роботи, у яких були б об’єднані в цілісну систему дослідження основних 

історико-філософських концепцій рефлексії, виявлення генези і специфіки 

рефлексії як принципу філософського мислення, розгляд проблеми 

співвідношення мови філософії й філософської рефлексії. Аналіз філософських 
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словників та енциклопедій виявив різноманітність поглядів і думок на поняття 

рефлексії, її роль у пізнанні й розвитку людини (таблиця 1.1).  

Таблиця 1.1 

Поняття рефлексії у філософських словниках та енциклопедіях 

№ Назва книги Тлумачення 

Словники  

1.  Короткий словник з 

філософії  

(ред. І. Блауберг, 

І. Пантін, 1982 р.) [181] 

Рефлексія – самоспостереження, роздуми, 

над власними думками, своїми психічними 

переживаннями, опис або усвідомлення 

пережитого.  

2.  Філософський словник  

(ред. І. Фролов,  

1986 р.) [376] 

Рефлексія – термін, що означає 

відображення, а також дослідження 

пізнавального акту. Термін „рефлектувати” 

означає звертати свідомість на самого себе, 

розмірковувати над своїм психічним станом. 

3.  Філософський 

енциклопедичний словник 

(ред. С. Аверинцев,                 

1989 р.) [375] 

Рефлексія – принцип людського мислення, 

що спрямовує його на усвідомлення власних 

форм та передумов. 

4.  Філософський словник  

(ред. В. Шинкарук,                     

2002 р.) [378] 

Рефлексія – самосвідомість і самопізнання, 

співвідносність елементів мислення і 

дійсності. 

5.  Філософія: 

Енциклопедичний 

словник (ред. О. Івін,                          

2004 р.) [374] 

Рефлексія – здатність людського мислення 

до критичного самоаналізу. Розрізняють 

рефлексію елементарну, наукову, 

філософську. 

6.  Філософія науки: Словник 

основних термінів  

(ред. С. Лєбєдєв,                    

2004 р.) [199] 

Рефлексія – форма пізнавальної активності 

суб’єкту, пов’язана із зверненням мислення 

людини на себе, власні підвалини та 

передумови з метою критичного 

розглядання змісту, форм і засобів пізнання, 

а також ментальних установок свідомості. 

Енциклопедії 

7.  Нова філософська 

енциклопедія 

(ред. В. Степін,                               

О. Гусейнов, Г. Семігін, 

О. Огурцов, 2010 р.) [258] 

Рефлексія – поняття філософського 

дискурсу, що характеризує форму 

теоретичної діяльності людини, спрямована 

на усвідомлення власних дій; діяльність 

самопізнання, яка  розкриває специфіку 

душевно-духовного світу людини. 
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Аналіз досліджених філософських джерел та даних таблиці дозволяє 

виділити три різнопредметні підходи до розгляду рефлексії: 1) принцип 

людського мислення; 2) процес пізнання; 3) діяльність, що впливає на духовний 

розвиток особистості. Отже, у філософському розумінні рефлексію ми 

розглядаємо як  поняття, що застосовується для позначення такого акту 

самопізнання, який забезпечує  осмислення особистістю внутрішнього досвіду 

та розкриває специфіку духовного світу людини. 

Вивчення психологічних джерел, у яких висвітлюються питання 

рефлексії, дає підстави виокремити два напрями досліджень – 

західноєвропейський і слов’янський. Більшість західних психологів, 

представників структуралізму, функціоналізму, гештальтпсихології 

(М. Вертгеймер, К. Коффка, В. Келер, Ж. Лакан, Р. Мертон, Ф. Сосюр, 

Т. Парсонс, М. Фуко), вважали поняття рефлексії зайвим для пояснення 

психічних явищ, віддаючи перевагу інтроспективному (лат. introspecto – 

дивлюсь всередину) підходу до вивчення психологічного досвіду людини. 

Водночас, як зауважував Л. Виготський, А. Буземан пропонував виокремити 

серед психологічних наук психологію рефлексії, яка б вивчала рефлексивні 

процеси та свідомість [64]. 

З часом рефлексія посіла гідне місце в категоріальному та методичному 

апараті наукової психології, одним із перших привернув до неї увагу Дж. Дьюї. 

Важливими, з огляду на тему нашого дослідження, є погляди психолога на 

рефлексивне мислення, яке не є випадком самозаймання; відбувається за умови 

підтримки стану сумніву і ведення систематичного і неквапливого дослідження,  

означає зупинку міркування й зовнішніх реакцій „для того, щоб ідея змогла 

визріти” [105, с. 63]. Вивчаючи етапи становлення мислення, Ж. Піаже дослідив 

особливості формування його рефлексивних якостей, зокрема, взаємозв’язок  

онтогенезу рефлексивного мислення з періодизацією інтелектуального 

розвитку дитини [278]. 

Понятійний апарат рефлексії розширив В. Лефевр, ввівши низку 

розповсюджених нині дефініцій: рефлексивне управління (засіб ефективного 



17 
 

розв’язання конфліктних ситуацій між об’єктами спілкування різними 

об’єктами); рефлексивна система (система своєрідних дзеркал, які 

відображають одне одного (кожне дзеркало – об’єкт із власною унікальною 

позицією); рефлексивні ігри [207]. 

Представники гуманістичної психології А. Маслоу, К. Роджерс 

визначають роль рефлексії  як  найважливішої людської властивості, що  

зумовлює процеси  самовдосконалення та самоактуалізації особистості. 

Основні  методи  розвитку  рефлексії  отримали подальшу  розробку  в  

груповій  психотерапії  (К. Рудестам) [233; 313; 318]. 

Учені слов’янського психологічного напряму Б. Ананьєв, П. Блонський, 

Л. Виготський, Б. Зейгарник, С. Рубінштейн розглядають рефлексію як 

пояснювальний принцип розвитку самосвідомості і психіки в цілому. Про 

рефлексію пише Л. Виготський, розглядаючи питання свідомості й 

самосвідомості. Науковець зазначає, що їхньою сутністю є „сприйняття того, 

що відбувається в душі людини,  „переживання переживань” [64, с. 89-90]. 

Окреслюючи сутність поняття „психічне”, С. Рубінштейн зазначає, що воно має 

подвійну форму існування: перша, об’єктивна, полягає у житті, діяльності; 

друга, суб’єктивна, це – „рефлексія, інтроспекція, самосвідомість, відображення 

психічного у самому собі” [316, с. 17]. Суголосні думки зустрічаємо в 

О. Леонтьєва: „Свідомість – це рефлексія суб’єктом своєї діяльності, самого 

себе” [204, с. 72]. Про самосвідомість як „узагальнене знання своєї особистості” 

говорить Б. Ананьєв [5, с. 67]. 

Більша частина досліджень рефлексії пов’язана із вивченням її як 

процесу. Автором першої комплексної програми систематизації поняття 

рефлексії М. Алексеєвим введено загальне визначення рефлексивного 

мислення, його практично-діяльнісного характеру, що з’єднує аналіз досвіду з 

проектними планами на майбутнє; розкрито діяльнісну структуру рефлексії та 

створено схему рефлексивного акту, в якій окреслено основні етапи здійснення 

процесу рефлексії: зупинка – фіксація – об’єктивація – відчуження [3].  
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У контексті нашого дослідження важливим є тлумачення А. Карповим 

рефлексії як  синтетичної психологічної реальності, яка одночасно є психічним 

процесом, якістю і станом. Цікавими є розроблена дослідником 

психодіагностична методика визначення індивідуальної міри рефлексивності й 

обґрунтована класифікація рефлексії за часовим принципом: ситуативна 

(безпосередній контроль поведінки людини в актуальній ситуації), 

ретроспективна (аналіз діяльності й подій, що відбулися), перспективна (аналіз 

майбутньої діяльності, прогнозування результату) [142]. 

Подальшим  кроком у дослідженні психології рефлексії стали розробки 

С. Степанова та І. Семенова,  які вказали на три рівні розуміння рефлексії як   

пояснювального принципу психічних явищ; вагомого компонента психічних 

процесів; предмета спеціального психологічного дослідження. Для нас 

особливий інтерес становить класифікація, здійснена вченими, відповідно до 

якої виділяють такі типи рефлексії: кооперативну (узгоджена спільна 

діяльність); комунікативну (основа для міжособистісного спілкування); 

особистісну (розуміння власного внутрішнього світу); інтелектуальну 

(співвідношення між власними діями і предметною ситуацією)  [345]. Інший 

критерій для типізації рефлексивної діяльності пропонує І. Ладенко, який  

міжсуб’єктні форми рефлексії поділяє на: 1) кооперативну (об’єднання двох чи 

більше суб’єктів для досягнення загальної мети); 2) змагальну (самоорганізація 

суб’єктів в умовах змагання або суперництва),  3) протидіювальну (засіб 

боротьби двох або більше суб’єктів за перевагу або володіння чимось) [197].   

У контексті діяльнісного підходу розглядається рефлексія і в роботах 

Г. Щедровицького, який доводить, що для появи нових засобів і способів 

діяльності необхідно, щоб сама діяльність стала предметом спеціального 

дослідження, і основною психологічною складністю при цьому є 

рефлексивний вихід за рамки власної діяльності, який потребує додаткових 

процедур і логічного знання [391]. 

Теоретичному обґрунтуванню рефлексії присвячено роботи 

В. Слободчикова та Є. Ісаєва, у яких  рефлексія представлена як цілісний акт, 
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що проходить у своєму становленні й ґенезі через низку рівнів; сутність 

рефлексії дослідники визначають як розрив, роздвоєння, вихід за межі процесу 

[337]. У розв’язанні питання рефлексії ефективним є розроблений Т. Яценко 

метод активного соціально-психологічного навчання (АСПН), у процесі якого 

суб’єкт „навчається  рефлексувати ілюзорні потреби власного  „Я” та засоби їх 

задоволення, а також дістає змогу апробувати нові форми поведінки”, підвищує 

свою психологічну культуру, психологічну захищеність і психологічну силу, 

збагачує власний соціально-перцептивний досвід, розвиває емпатію та 

емоційну сенситивність, формує навички самопізнання та глибинного пізнання 

психіки іншої людини, розширює компетентність у спілкуванні  [399, с. 28-29].  

У контексті методичного інструментарію в галузі рефлексії цікавою є 

розроблена та апробована С. Болтівцем структура психогігієнічної позиції 

педагога, зокрема, один із чотирьох найважливіших чинників стосується 

самовдосконалення педагога, що передбачає: 1) загартування власного 

здоров’я; 2) уміння визначати межі доцільного педагогічного впливу і 

передбачати обсяги його психогенних наслідків; 3) забезпечення власної 

врівноваженості, стриманості, терплячості у кризових ситуаціях спілкування з 

дітьми; 4) постійну підтримку здатності до справедливого вирішення 

суперечностей і конфліктів у міжособистісних стосунках; 5) відтренування 

способів індивідуальної психорегуляції особистості [49, с. 233] 

 Заслуговують на увагу наукові розвідки з питань психологічних аспектів 

рефлексії у професійній діяльності, зокрема, роботи Д. Войтюка, М. Келесі,  

І. Котик, С.  Михайлової,  Т. Разіної, А. Россохіна, які досліджують вплив 

рефлексії на формування психологічної готовності особистості до професійної 

діяльності; особливості рефлексії як форми самопізнання особистості, а також 

на різних рівнях педагогічного мислення; механізми рефлексії у процесі 

суб’єктності людини; комунікативні і рефлексивні компоненти та їх 

співвідношення у структурі здібностей; психологію рефлексії змінених станів 

[68; 144; 178; 241; 308; 315].   
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Аналіз психологічних і соціологічних словників та енциклопедій  

засвідчує багатоманітність трактування поняття рефлексії, підтверджує 

розходження позицій у різні часи й різних психологічних течій (таблиця 1.2). 

Таблиця 1.2 

Поняття рефлексії у психологічних і соціологічних словниках  

№ Назва книги Тлумачення 

Словники  

1.  Словник системи 

психологічних понять  

(ред. К. Платонов, 

1981 р.) [282] 

Рефлексія – самопізнання у вигляді міркування 

над власними переживаннями, відчуттями і 

думками. 

2.  Психологічний 

словник  

(ред. В. Войтко,  

1982 р.) [306] 

Рефлексія – осмислення людиною передумов, 

закономірностей і механізмів власної діяльності, 

соціального і індивідуального способу існування. 

3.  Короткий 

психологічний 

словник  

(ред. Л. Карпенко, 

1985 р.) [180] 

Рефлексія – процес самопізнання суб’єктом 

внутрішніх психологічних актів та станів, процес 

самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних 

актів і станів. 

 

4.  Соціологічний 

енциклопедичний 

словник (Г. Осипов, 

1998 р.) [345] 

Рефлексія: 1) роздуми, повні сумнівів, 

протиріччя, аналіз власного психічного стану;             

2) принцип людського мислення, спрямованого 

на усвідомлення власних форм і передумов.  

5.  Великий 

психологічний 

словник  

 (Б. Мещеряков,  

В. Зінченко, 2009 р.) 

[305] 

Рефлексія – мисленнєвий процес, спрямований 

на аналіз, розуміння, усвідомлення себе, власних 

дій, поведінки, мовлення, досвіду, відчуттів, 

станів, здібностей, характеру, стосунків з 

іншими, власних задач, призначення. 

 

Ознайомлення із словниковими статтями дозволяє виокремити основні 

підходи психологів у тлумаченні рефлексії: 1) міркування над власними 

переживаннями, відчуттями і думками; 2) самопізнання суб’єктом внутрішніх 

психічних актів і станів; 3) осмислення людиною передумов, закономірностей і 

механізмів власної діяльності; 4) мисленнєвий процес, спрямований на аналіз, 

розуміння, усвідомлення себе, власних дій, поведінки, мовлення, досвіду, 
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відчуттів, станів, здібностей, характеру, стосунків з іншими, власних задач, 

призначення.  

Отже, на відміну від філософів, психологи розглядають рефлексію не 

лише як процес самопізнання суб’єктом себе і свого внутрішнього світу, 

осмислення передумов, закономірностей і механізмів власної діяльності, але й 

звертають особливу увагу на рефлексивний вихід людини за рамки власної 

життєдіяльності, який потребує додаткових процедур і логічного знання; 

підкреслюють роль кооперативного, особистісного, комунікативного 

інтелектуального та аксіологічного аспектів у здійсненні рефлексії. 

Слідом за А. Карповим рефлексію у психологічному розумінні ми 

визначаємо як синтез унікальної якості, притаманної тільки людині,  стан 

усвідомлення чого-небудь  і процес репрезентації психіки власного змісту. 

  В останні десятиріччя поняття рефлексії розповсюдилось на професійну 

сферу. Очевидно, що рефлексивні здібності людини є необхідним компонентом 

психограми багатьох професій, особливо тих, які відносяться до сфери 

міжособистісних взаємин та спільної діяльності.  

Професійна рефлексія, за Б. Вульфовим,  – це  співвідношення себе і 

можливостей свого „Я” з тим, чого вимагає обрана професія; основною 

стратегією для формування рефлексії є створення умов, що забезпечуватимуть 

набуття професійних рефлексивних знань, зацікавлене ставлення до 

рефлексивної діяльності, яка стимулюватиме  власне рефлексивну поведінку 

професіонала в цілому. Інтерес  для нашої роботи представляють міркування 

науковця щодо рефлексивної діяльності професіонала, яка допомагає 

сформулювати здобуті результати, визначити цілі подальшої роботи, 

скоректувати свій професійний шлях; розвиває здібність бачити проблеми 

власної професійної діяльності, модифікувати її за рахунок своїх внутрішніх 

ресурсів, самостійно здійснювати вибір, приймати відповідальність за свої 

рішення [71].  

Дослідниця Г. Бізяєва розглядає професійну рефлексію як „вдумливе, 

відповідальне ставлення професіонала до своєї роботи, що ґрунтується на 
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постійному осмисленні своєї діяльності, її результатів в інтересах інших людей 

і визначається на основі особистісних рефлексивних здібностей” [37, с. 120]. 

Натомість О. Рукавішнікова професійну рефлексію розуміє як психологічний 

механізм професійного самовдосконалення та самоактуалізації, що виявляється 

у здатності спеціаліста займати аналітичну позицію стосовно себе та фахової 

діяльності [319].  

Заслуговують на увагу наукові праці психологів, у яких висвітлено роль  

рефлексії в професійній діяльності. На думку В. Юрченка, самооцінка 

майбутнього педагога „супроводжується рефлексійним процесом порівняння 

модальностей „Я-реальне і „Я – ідеальне” [395, с. 271]. Вивчаючи проблему 

особистісної рефлексії як самодослідження особистістю власного внутрішнього 

світу, буття та екзистенції М. Савчин визначає „наслідки її функціонування: 

одержання людиною нового знання про себе та свою життєдіяльність, на основі 

чого формується (вдосконалюється, корегується) нова життєва позиція, ідеал, 

оцінка і самооцінка, нова модель поведінки (взаємодії, спілкування), долаються 

внутрішні суперечності в інтересах, вподобаннях, переживаннях, наміри та 

зовнішні конфлікти і труднощі, зміна самоставлення”, що, на переконання 

дослідника, дозволяє особистості трансцендентувати за межі власного „Я”  

[321, с. 248]. 

Безперечно важливою для нашого дослідження є позиція Н. Пов’якель, 

яка вважає, що ступінь сформованості професійної рефлексії, взаємозалежність 

і гнучкість рефлексивних процесів забезпечують рівень функціонування 

когнітивних, операційних та емоційних компонентів професійної діяльності, а 

сама професійна рефлексія відзначається здвоєністю, дзеркальністю 

взаємовідображення суб’єктів спілкування і взаємодії, самопізнання один 

одного” [283, с. 5].  

Як інструмент неперервного професійного зростання педагога визначає професійну 

рефлексію Я. Смірнова і бачить у ній „спосіб розв’язання суперечності, яка виникла між 

зазнаною потребою у досягненні вершин педагогічної майстерності, усвідомленою 

можливістю її задоволення та наявними особистісними смислами педагогічної діяльності” 
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[341, с. 118]. 

Низка дослідницьких робіт присвячена опису структури професійної 

рефлексії. Модель О. Байдарової містить три компоненти професійної 

рефлексії: 1) рефлексію спільної діяльності фахівця і клієнта („Що відбувається 

в ситуації?”); 2) рефлексію персональних позицій у взаємодії („Як ми з колегою 

це бачимо і що це для нас означає?”); 3) рефлексію особистісної компетентності 

фахівця („Що я можу змінити в ситуації та в собі і для чого це мені?”) [17]. 

У структурі професійної рефлексії С. Кондратьєва, зокрема виділяє соціально-

перцептивний вид, під яким розуміє переосмислення, перевірку своїх уявлень 

щодо розвитку особистості майбутніх спеціалістів [169].  

Заслуговує на увагу класифікація видів професійної діяльності, 

розроблена М. Романовою: рефлексія власної професійної компетенції (аналіз 

здібностей, знань та умінь); рефлексія власного професійного майбутнього 

(аналіз професійної позиції „тут і тепер”); рефлексія невизначеності 

професійної діяльності (визначення чіткої позиції „як я хочу робити”); 

рефлексія сфер професійної діяльності (усвідомлення конкретних видів 

діяльності); рефлексія взаємодії (усвідомлення ефективності взаємодії з 

різними партнерами) [314]. 

У дослідженні професійної рефлексії М.  Марусинець розкрито особливості 

й взаємозв’язок професійної рефлексії та професійного становлення фахівців, 

виявлено специфіку професійної рефлексії вчителя, зумовлену: необхідністю 

постійного рефлексивного аналізу педагогічних ситуацій, розуміння контексту як 

власних дій, так і дій інших суб’єктів навчально-виховної діяльності; 

багатофункціональністю діяльності; необхідністю конструктивного подолання 

суперечностей у  професійній діяльності вчителя тощо [231].  

Варто відзначити наукові дослідження професійної рефлексії викладача 

вищої школи, здійснені Л. Артюшиною, О. Кравців; психолога-практика – 

Н. Пов’якель, Ю. Шапошніковою; соціального працівника – О. Байдаровою,  

О. Ткач; учителя загальноосвітньої школи – О. Ноженкіною, Г. Романовою. 

Більшість прикладних  розробок розкривають аспекти професійної рефлексії 
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майбутніх спеціалістів: педагогічних закладів (Л. Борисова, С. Білоконний, 

А. Веремчук, М. Двоєглазова, Г. Ернст, Т. Колишева, Н. Крашениннікова, 

Ю. Кушеверська, А. Максимов, Н. Манахова, Е. Стрига, Л. Панова), медичних 

(О. Рукавішнікова) та технічних вузів (І. Безотосова-Курбатова).  

Важливим для нашого дослідження підсумком із зазначених вище 

наукових робіт є окреслення професійної рефлексії як діяльнісного, 

динамічного явища, що може розвиватися й допомагати фахівцеві  

сформулювати отримані результати, визначити цілі для подальшої роботи, 

скоректувати свій професійних шлях. 

Розглядаючи поняття рефлексії  у педагогічному ракурсі, зазначимо, що 

роль рефлексії у забезпеченні успішності діяльності вчителя стверджується ще 

в історично-педагогічних дослідженнях. Зокрема, вивчаючи педагогічну 

систему А. Макаренка, науковці  дійшли висновку, що у структурі розуміння 

ним вихованців центральне місце посідає рефлексія, яка передбачала постійну 

самоперевірку, перегляд своїх думок і позицій, самозвіти перед колективом, 

самозобов’язання, ведення щоденників; здійснювалася через висунення 

гіпотез стосовно шляхів подальшого розвитку особистості та їх контролю.  

[218].  

Роль особистості учителя в духовному житті колективу та дитини,  

формуванні адекватного ставлення людини до себе й прагнення до 

самопізнання, саморозвитку й  самовиховання, здатності бути суддею власної 

душі й уміння аналізувати своє життя неодноразово підкреслював 

В. Сухомлинський  [350]. Своєрідний кодекс Учителя, який має дарувати 

учням не тільки знання, а й мудрість самопізнання і самоздійснення, створив 

Ш. Амонашвілі. „Справді гуманна педагогіка, – переконаний учений, – та, яка 

здатна заохотити дітей до процесу творення самих себе”  [4, с. 46]. 

Відображення поглядів науковців на педагогічну рефлексію, від 

трактування її як форми розумової діяльності людини та  самоаналізу вчинків 

до самоспостереження, у педагогічних словниках узагальнено у таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Поняття рефлексії у педагогічних словниках та енциклопедіях 

№ Назва книги Тлумачення 

Словники  

1.  Педагогічний словник 

видавництва Академії наук 

(1960 р.) [271] 

 

Стаття про рефлексію відсутня. 

2.  Педагогічний словник (ред. 

С. Гончаренко, 1997 р.) [82] 

 

Стаття про рефлексію відсутня. 

3.  Професійна освіта : 

словник (ред. Н. Ничкало, 

2000 р.) [302] 

 

Рефлексія – не просто знання чи розуміння 

суб’єктом  самого себе, а з’ясування того, 

як інші знають і розуміють 

„рефлексуючого”, його особистісні 

характеристики, емоційні реакції, 

когнітивні уявлення. 

 

4.  Педагогічний словник  

(ред. М. Ярмаченка, 2001 р.) 

[275] 

5.  Педагогічний словник для 

студентів середніх 

педагогічних закладів (ред. 

В. Максименко, 2002 р.)  

[220] 

Рефлексія – це осмислення людиною 

передумов, закономірностей і механізмів 

власної діяльності і поведінки, дій; 

самопізнання, що веде до розкриття 

духовного світу людини. 

6.  Термінологічний словник з 

курсу „Педагогіка” ред.             

В. Староста, 2002 р. [357] 

 

Рефлексія – здатність людини до 

самоаналізу, вміння аналізувати власні дії, 

вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно 

значущими цінностями, а також з діями та 

вчинками інших людей. 

7.  Педагогічний 

енциклопедичний словник 

(ред. Б. Бім-Бад, 2003 р.) 

[272] 

Рефлексія – розмірковування та  

самоспостереження.   

 

Аналіз вищезазначених словникових статей надає підставу окреслити 

стрижневі підходи до трактування педагогічної рефлексії: 

1) самоспостереження, самопізнання  та самоаналіз; 2) оцінювання себе, власної 

діяльності та оточення; 3) усвідомлення індивіда, як сприймають, знають, 

розуміють його  інші. 
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Значний інтерес становить аналіз наукових досліджень педагогічної 

рефлексії сучасних зарубіжних і вітчизняних учених (А. Бізяєва,  О. Байдарова, 

А. Веремчук,  А. Деркач,  І. Зязюн,  І. Єрмаков, Г. Єрмакова, Л. Кравець, 

О. Кравців, В. Кремень, Ю. Кулюткін, М. Марусинець, Н. Ничкало, 

К. Павелків, Л. Панова,  В. Сластьонін, Е. Стрига, Г. Сухобська, О. Сущенко, 

С. Харченко, Ю. Шапошнікова та інші).  

Педагогічна рефлексія,  що є відображенням системи „учитель – учень”,  

на переконання Ю. Кулюткіна та Г. Сухобської,  виявляється  в умінні педагога 

стати на позицію дитини, здатності відображати „внутрішню картину світу” 

вихованців, адекватно розуміти і цілеспрямовано регулювати їх думки, почуття 

і вчинки. Дослідники розглядають рефлексію як визначену фазу навчальної 

діяльності, що виникає в ситуації протиріч між необхідним і можливим, і в якій 

зберігається її цілісність і виникає можливість корекції змісту елементів 

діяльності  [192]. 

У свою чергу, Г. Бізяєва дає таке визначення: „рефлексія – це вдумливе й 

відповідальне ставлення учителя-професіонала до своєї роботи, що ґрунтується 

на постійному осмисленні своєї діяльності та її результатів в інтересах інших 

людей” [37, с. 19]. 

На думку І. Мушкіної, педагогічна рефлексія – це сукупність знань та 

інтелектуальних здібностей педагога, що реалізуються завдяки комплексу 

спеціальних вправ, спрямованих на виявлення, оцінку й узагальнення найбільш 

суттєвих ознак навчального процесу з метою досягнення його якісних змін, на 

професійне й особистісне удосконалення педагога [243].  

Суголосні міркування висловлюють сучасні дослідники (Ю. Бабаян, 

Т. Браже, О. Герасимова, Є. Доманський; О. Жирун; С. Кашлєв, Т. Колишева 

С. Кондратьєва, Р. Тур та ін.), вважаючи  рефлексію  атрибутом професійного 

мислення, усвідомлення змісту життя, знання про себе, власний внутрішній 

світ, збагачення духовного і професійного „Я-педагога”, фактором становлення 

і саморозвитку, результатом удосконалення професійної майстерності.  
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Значення рефлексії підкреслено в роботі В. Кременя „Філософія 

людиноцентризму в освітньому просторі”, де мова йде про нову освітню 

парадигму, „рефлексивну”, яка передбачає „зміщення основного акценту із 

засвоєння обсягу інформації на активізацію мисленнєвої діяльності і розвиток 

самостійного, критичного і саморефлективного мислення” [183, с. 310]. 

Схожу думку висловлює і В.  Желанова, яка зазначає, що при зміні базових 

орієнтирів у суспільстві від „освіти на все життя” до „освіти через все життя” 

метою сучасної вищої школи є „підготовка фахівця, здатного працювати не на 

рівні дій та операцій, коли мета відома й не підлягає рефлексії, а на рівні 

діяльності, коли мета зумовлюється смислом, і в людини є альтернатива 

вибору, що потребує рефлексії, яка є значущою саме для педагогічної 

діяльності в силу її дослідницького, нерегламентованого характеру”                         

[116, с. 333].      

У руслі життєвого проектування розглядає рефлексію І. Єрмаков, 

стверджуючи, що поза рефлексією особистість  неспроможна осмислити, засвоїти 

та реалізувати досвід життя (свого або чужого). Учений переконаний, що процеси 

рефлексії (аналіз, синтез, центрація, децентрація, проекція тощо) сприяють 

виробленню рішень щодо життєвих змін, життєвих інновацій, а результат 

рефлексії фіксується „через порівняння вихідних характеристик життєдіяльності з 

характеристиками, які виникли внаслідок рефлексії” [113, с. 61]. 

Інтерес для нашого дослідження становить повна й логічна структура та 

етапність самодіагностики в контексті компонентів професійної 

самосвідомості, здійснена В. Беспальком: 1) актуальне „Я” – центральний 

елемент професійної свідомості (яким себе бачить учитель сьогодні); 

2) ретроспективне „Я” – система критеріїв оцінки власного професійного 

досвіду та досягнень (яким учитель себе бачить і оцінює на початкових етапах 

своєї праці); 3) ідеальне „Я” – перспектива особистості й умови саморозвитку в 

професійній сфері (яким учитель хотів би бути); 4)  рефлексивне „Я” – як, на 

думку вчителя, його оцінюють керівники школи, колеги, учні та батьки [31].  
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Варто відзначити внесок науковців у доповнення і збагачення 

понятійного апарату рефлексії. Спектр дефініцій рефлексії розширили 

О. Новіков та Д. Новіков, увівши до педагогічного словника поняття 

„рефлексивна реальність”, „авторефлексія”, „рефлексивні ігри” та ін. 

Дослідники розглядають дві традиції трактування рефлексивних процесів: 

1) рефлексивний аналіз власної свідомості й діяльності суб’єктом – рефлексія 

першого виду, так звана авторефлексія; 2) рефлексія як розуміння 

міжособистісного спілкування: розуміння одним суб’єктом іншого, а також як 

з’ясування того, як інший суб’єкт (суб’єкти) розуміє того, хто рефлексує, його 

індивідуальні особливості, емоційні реакції й когнітивні (пізнавальні) уявлення 

[260; 261].  

Саморефлексію як одну з характеристик розвитку педагога, її творчу 

природу, що має особливе значення в контексті проблеми професійно-

особистісного становлення вчителя, розглядає Л. Кравець. Дослідниця 

переконана, що саморефлексія як цілеспрямований, самостійний, мотивований 

процес осмислення й переосмислення свого „Я” у вимірах сутності обраного 

фаху має прямий та взаємозумовлений зв’язок із рівнем професійного розвитку 

фахівця, ефективною модифікацією способу здійснення діяльності на тому чи 

іншому етапі професіоналізації [179].   

Для нашого дослідження важливим є визначення І. Зязюном понять 

„рефлексивні процеси” – це процеси відображення однією людиною (вчителем) 

„внутрішньої картини світу” іншої людини (учня) та „рефлексивне керування” 

– керування діяльністю іншої людини, зокрема, активне й цілеспрямоване 

перетворення педагогом учнівського світу відповідно до мети виховання й 

навчання, створення умов, які забезпечували б цю активність (формування 

мотивації, розвиток пізнавальних інтересів, удосконалення прийомів і навичок) 

[130].  

Окреслення процесів професійно-педагогічної діяльності, у яких 

проявляється рефлексія, знаходимо у С. Максименка та Т. Щербан: 1) у процесі 

безпосередньої практичної взаємодії педагога з вихованцями, коли педагог 
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прагне адекватно зрозуміти й цілеспрямовано регулювати вчинки, почуття і 

мисленнєві процеси дітей; 2) у процесі проектування діяльності вихованців, 

коли педагог розробляє цілі навчання і конструктивні схеми їх досягнення з 

урахуванням особливостей дітей і можливостей їх просування й розвитку; 

3) у процесі самоаналізу й самооцінки педагогом власної діяльності та  себе як 

її суб’єкта [222, с. 26]. 

Проблема педагогічної рефлексії як основи вдосконалення професійно-

особистісного саморозвитку вчителя, умови розвитку професійної 

компетентності розглядається також у наукових розвідках І. Бессонової, 

Л  Кравець, Л. Корчагіної, Ф. Маклашової, С. Максименка, М. Марусинець, 

В. Метаєвої, О. Рогуліної, А. Світлорусової, Я. Смірнової, І. Стеценко та інших 

(Додаток  А). 

  Таким чином, виокремлення рефлексії як самостійної наукової галузі 

зумовило різні підходи до її розгляду, що має певну цінність і значущість для 

педагогічних досліджень з цієї проблеми. Незважаючи на специфіку 

філософського, психологічного й педагогічного трактування сутності феномена 

рефлексії, стрижневим для нас є розуміння рефлексії як важливої якості 

особистості, що передбачає самоспостереження та самоаналіз, міркування щодо 

власних думок і психічних переживань; мисленнєвий процес, спрямований на 

розуміння, усвідомлення себе, здібностей, характеру, власної поведінки, 

досвіду, відчуттів, станів, стосунків із іншими, власних задач і призначення; 

фактором збагачення свого духовного світу й вдосконалення професійної 

майстерності. 

Перш ніж проаналізувати феномен поняття „рефлексивна культура”, 

звернемо увагу на дефініції, які тісно пов’язані за змістом і сутністю, зокрема, 

поняття „культура”, „педагогічна культура” та „професійно-педагогічна 

культура”. 

Теоретичний огляд психолого-педагогічних джерел (І. Зязюн, 

В. Єрмоленко, Є. Ісаєв, В. Міжериков, В. Сластьонін, Є. Шиянов та ін.) 

доводить, що професійно-педагогічна культура є складовою загальної культури 
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особистості, а необхідні умови її становлення та функціонування забезпечує 

рефлексія. Рефлексивна культура тим самим перетинається з професійно-

педагогічною культурою, що дозволяє нам розглядати її в контексті 

вищеназваних аспектів.  

Ознайомлення із джерелами, у яких розглядається питання культури 

 (лат. сulture – обробіток, освіта, розвиток) дає підстави для визначення 

найпоширеніших трактувань: 

- культура особистості – система знань,  поглядів,  переконань,  умінь,  

навичок, що  сприяють  використанню  накопиченої соціальної  інформації  і  

трансляції  її  у  всі аспекти життєдіяльності (А. Деркач) [98]; 

- культура людини включає базові компоненти: а) внутрішню культуру, 

яка визначається особистісними, діяльнісними і інтерактивними особливостями 

людини, вихованої в сім’ї і системі освіти; б) освіченість як засвоєну сукупність 

знань, що характеризується системністю, широтою, всесторонністю і глибиною 

(І. Зимня) [127]; 

- культура – це сума суспільних досягнень, що знаходиться в 

постійному русі, розвиткові; історично конкретний, визначений спосіб 

ставлення людини до природи, суспільства, себе, у процесі якого люди 

засвоюють створену раніше культуру і народжують нове на основі набутих 

знань, умінь, здібностей, привласнених цінностей, опредмечують суб’єктивно 

засвоєне і привласнене (І. Княжева) [148]; 

- культура – універсальний  спосіб творчої самореалізації через 

узгодження змісту людського життя із смислами буття, що проявляється у 

вдосконаленні самої людини, а не в оточенні та її матеріальному багатстві (С. 

Бокачов) [47]. 

У контексті нашого дослідження нам ближче визначення, яке зустрічаємо 

у Короткому тлумачному словнику (ред. Д. Гринчишин), а саме: „культура – 

ступінь досконалості, досягнуті в опануванні тієї чи іншої галузі знання або 

діяльності” [173, с. 252]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://bukvoid.com.ua/info/publishers/Prosvita.html
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Вагомий внесок у розв’язання питання педагогічної культури зробили 

К. Абульханова-Славська, С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Бегей,  

Є. Березняк, В. Бондар, Є. Бондаревська, Т. Бутенко, Л. Васильченко, 

О. Виговська, В. Гриньова, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн,  

Я. Коломинський, Н. Кузьміна, А. Мудрик, Н. Ничкало, Ю. Пелех, О. Пєхота, 

О. Пометун,  М. Поташник, О. Савченко, І. Синиця, Г. Сиротенко, Г. Соколова, 

Г. Тарасенко, В. Чайка). У зарубіжній педагогіці питання професійної культури 

висвітлено в працях Л. Бейєра, К. Борича, Р. Брунера, Дж. Пагано,  

Л. Троубриджа, В. Файнберга, В. Цифройнда та ін. Спільним для робіт 

вищеназваних дослідників є те, що в них педагогічна культура виступає як 

важлива частина загальної культури особистості, яка виявляється в системі 

професійних якостей та специфіці педагогічної діяльності.  

Аналіз наукового трактування поняття „педагогічна культура” дозволяє 

виокремити напрямки:  

1) визначення педагогічної культури як системи (загальнолюдських 

педагогічних цінностей, творчих засобів педагогічної діяльності й особистих 

досягнень людей, які займаються вихованням і навчанням (Є. Бондаревська) 

[52]; сукупності (інтелектуальної, моральної, естетичної, емоційної та 

мовленнєвої культур, основою якої є загальна культура вчителя                                         

(В. Сухомлинський) [351]; інтегративної характеристики педагогічного 

процесу, що включає єдність як безпосередньої діяльності людей з передачі 

накопиченого соціального досвіду, так і результатів цієї діяльності, закріплених 

у вигляді знань, умінь, навичок і специфічних інститутів такої передачі від 

одного покоління іншому (В. Бенін [28]); 

2) розглядання педагогічної культури як удосконалення особистісних 

характеристик (розвинене почуття професійної гордості, працелюбства і 

працездатності, підприємливості, енергійності та ініціативності, здатності 

ефективно, швидко та якісно вирішувати оперативні завдання; знань теорії 

управління і соціальної психології, організаторських здібностей, готовності до 

розширення професійного досвіду Н. Крилова) [185]; високий ступінь розвитку 
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особистісних і професійних якостей учителя, що поєднує в собі ціннісне 

ставлення до дітей і педагогічної діяльності, ціннісне самоставлення, опору в 

педагогічній діяльності, спілкуванні і поведінці на загальнокультурні норми, 

прагнення до інновацій і творчості (Л. Корчагіна) [176].   

Заслуговує на увагу класифікація педагогічної культури О. Бартків та 

Є. Дурманенко, які поділяють її на: 1) культуру діяльності, що  характеризує не 

лише роботу фахівця, але й рівень сформованості його світоглядної культури,  

системи цінностей, громадянської позиції, соціальної активності, та 

2) педагогічну культуру особистості, яка складається із особистісних 

характеристик, зокрема, комунікативності, гуманістичної спрямованості, 

толерантності, гнучкості й креативності педагогічного  мислення,  здатності до 

інноваційної діяльності, уміння конструктивно взаємодіяти з іншими людьми 

[22]. 

Очевидно, що для формування педагогічної культури мають бути створені 

відповідні умови. Цікавим для нас є визначення Т. Сидоренко таких 

дидактичних умов, як здійснення „наскрізного” підходу до вирішення 

проблеми, тобто націленість усіх ланок освітнього процесу на досягнення 

головної та єдиної мети – підготовки вчителя з високим рівнем сформованості 

педагогічної культури, унесення змін і доповнень у зміст, структуру 

педагогічних дисциплін та педагогічної практики, що забезпечує актуалізацію 

культурологічної та культуротворчої функцій освіти [330].  

На зазначених засадах ми розглядаємо педагогічну культуру як динамічну 

систему людських цінностей, творчих засобів професійної діяльності й 

особистих досягнень людей, які займаються вихованням і навчанням; 

сукупність інтелектуальної, моральної, естетичної, емоційної та мовленнєвої 

культур, основою якої є загальна культура вчителя. 

Варто відзначити, що В. Бенін вважає поняття педагогічної культури 

ширше за професійну культуру, оскільки вона характеризує не тільки роботу 

вчителя (викладача, вихователя), але й тип педагогічного впливу певних 

спільнот, зокрема таких, як сім’я або трудовий колектив [28].  
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Окремі науковці (Т. Іванова, Л. Коваленко, Н. Суртаєва та ін.) 

використовують термін „професійно-педагогічна культура” і окреслюють у 

ньому єдність трьох показників –  цілей, засобів і результатів: 1) засвоєння 

особистістю професійних знань та навичок, які становлять педагогічний 

світогляд; 2) здатність творчо мислити та постійно самовдосконалюватися, 

займатися самоосвітою; 3) сукупність соціально значущих якостей 

(інтелігентність, патріотизм, духовна культура, ерудованість) [134, 150, 349].  

 Заслуговує на увагу визначення складників професійно-педагогічної 

культури, запропоноване Н. Суртаєвою, а саме: праксеологічного (спосіб 

взаємодії педагога із предметом праці, творчість, науково-дослідницька 

діяльність і  культура поведінки) та ментального (характеристика свідомості й 

самосвідомості педагога, морально-світоглядні та естетичні передумови його 

професійно-педагогічної діяльності) [349]. 

У контексті нашого дослідження становлять інтерес роботи науковців, 

у яких розкривається взаємозв’язок педагогічної культури та аксіологічного 

підходу (О. Анісімов, В. Гриньова, А. Деркач, І. Ісаєв, Г. Сазоненко та ін.). 

Зокрема, як особистісне утворення, діалектичну інтегровану єдність 

педагогічних цінностей характеризує педагогічну культуру В. Гриньова, 

відзначаючи цінності-цілі, цінності-мотиви, цінності-знання, технологічні 

цінності, цінності-властивості, цінності-стосунки, що формуються, 

реалізуються і вдосконалюються у різноманітних видах професійно-

педагогічної діяльності й спілкування. Дослідниця виводить своєрідний 

родовий ланцюжок: духовна культура – професійна культура – педагогічна 

культура і розкриває сутність кожного складника [83].  

Варто відзначити розроблену І. Ісаєвим трикомпонентну модель 

професійно-педагогічної культури, структурними складниками якої є: 

1) аксіологічний компонент (сукупність педагогічних цінностей, психолого-

педагогічні знання й розвинуте мислення, високий рівень педагогічної 

рефлексії, потреба в самовдосконаленні); 2) технологічний (педагогічна 

техніка, технологія професійного спілкування); 3) особистісно-творчий 
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(здібності, наміри, інтереси, соціальний досвід, уміння застосовувати 

нестандартні, оригінальні рішення педагогічних задач, міра соціальної 

активності) [133]. 

Для нашого дослідження важливими є роботи науковців (В. Єлисеєв, 

О. Єрьомкіна, І. Ісаєв, О. Лебідь, Д. Леонтьєв, Л. Лялікова, С. Немченко, 

Ю. Пелех, О. Попенко, В. Сластьонін та ін.), які в контексті розв’язання 

питання педагогічної культури особливу роль надають рефлексії. Зокрема, 

О. Єрьомкіна підкреслює рефлексивну природу психодіагностичної культури, 

називаючи рефлексію стрижнем для стимулювання самопізнання та пізнання 

характерних особливостей інших людей [11]. Новітню класифікацію 

структурних компонентів культури вчителя розробив Ю. Пелех, який до 

основних суб’єктивно-об’єктивних сутнісних характеристик мотиваційно-

ціннісного та рефлексивно-перцептивного компонентів  відніс рефлексію та 

рефлексивну культуру [276].  

Серед професійних та особистісно значущих якостей фахівця з високим 

рівнем сформованої педагогічної культури О. Попенко відзначає інтерес до 

професійної діяльності, спостережливість, уміння й навички рефлексії,  

сформованість духовних цінностей та найважливіших моральних якостей 

(відповідальність, почуття такту, працьовитість), ступінь усвідомленості 

професійних дій,  опора в діяльності на знання особливостей дітей, здатність 

працювати за різними технологіями й методичними системами  [292]. 

У своєму дослідженні ми дотримуємося позиції В. Сластьоніна, який 

професійно-педагогічну культуру визначає як складне системне утворення, 

упорядковану сукупність загальнолюдських ідей, професійно-ціннісних 

орієнтацій і якостей особистості, універсальних способів пізнання та 

гуманістичної технології педагогічної діяльності, що за  змістом загальної 

будови і способом діяльності співвідноситься з рефлексивною культурою [303]. 

Рефлексивну культуру педагога як психологічне новоутворення, 

притаманне природі творчої педагогічної праці, фактор професіоналізму, що 

характеризується сукупністю здібностей, способів і стратегій, які забезпечують 
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усвідомлення змісту педагогічної діяльності, механізм подолання стереотипів 

особистісного росту й діяльності шляхом їх усвідомлення і висування 

інновацій, рішення проблемних ситуацій у ході виконання професійних 

завдань, визначає В. Єлисеєв [110]. Через призму здатності особистості 

здійснювати самодіагностику з метою самопізнання й саморозвитку, творчого 

перетворення власної діяльності розглядає рефлексивну культуру Д. Леонтьєв 

[205].  

За Т. Бондаренко, рефлексивна культура виступає як інтегративне 

динамічне особистісне утворення, що виявляється в засвоєнні комплексу знань, 

умінь, засобів самопізнання, самооцінки, формування „Я-позиції”, уміння 

вирішувати ситуації розриву. До показників сформованості рефлексивної 

культури дослідник відносить теоретичні знання з рефлексії, рефлексивні 

вміння, здібності та наявність мотивації рефлексивної діяльності, усвідомлення 

процесу формування рефлексивної культури [53]. Для нас важливим є висновок 

Т. Шелкунової щодо циклічного, нелінійного характеру процесу формування 

рефлексивної культури педагога, який передбачає  реалізацію послідовності 

кроків: діяльність – ускладнення в діяльності – рефлексія – скоректована 

діяльність, що забезпечує набуття рефлексивного досвіду й ускладнення  

педагогом рефлексивних процесів  [389]. 

 Характеристику професійної рефлексивної культури знаходимо у 

М. Набережнєвої, яка окреслює її як специфічний засіб організації та 

перетворювання рефлексивних здібностей і вмінь у таку структуру і такий 

спосіб професійних дій, які адекватні ціннісно-смисловому змісту професійної 

діяльності фахівця [244].  

Схоже визначення у Н. Пінєгіної:  рефлексивна культура  розглядається 

як система засобів організації рефлексії, що містять у собі готовність діяти в 

ситуаціях з високим ступенем невизначеності, гнучкість у прийнятті рішень, 

прагнення до реалізації нововведень та інновацій, постійне спрямування на 

пошук нових, нестандартних шляхів вирішення професійних задач, здатність 

переосмислювати стереотипи професійного та особистісного досвіду [279].  
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Рефлексивну культуру педагога Г. Дегтяр трактує як особистісно-

інтегроване утворення, що вміщує в себе комплекс знань, умінь, здібностей, які 

реалізуються через спеціальні дії, спрямовані на виявлення, оцінку й 

узагальнення найбільш суттєвих ознак педагогічного процесу з метою 

досягнення його якісних змін, а також професійне та особистісне 

удосконалення [91, с. 61].   

Взаємозв’язок особистісного і професійного складників у структурі 

рефлексивної культури підкреслює К. Павелків. Сформованість рефлексивної 

культури, на думку дослідниці, визначається стійкою професійно-педагогічною 

мотивацією, впевненістю у власних силах та адекватною самооцінкою, високим 

рівнем суб’єктивного контролю, виявом особистої відповідальності за себе та 

інших, прагненням до досягнень у різних видах діяльності; узагальненістю та 

системністю  теоретичних знань, здатністю до активного саморозвитку, 

постійного аналізу й оцінки професійно-педагогічної діяльності та себе як її 

суб’єкта; високим рівнем сформованості рефлексивних педагогічних умінь та 

креативністю [267, с. 9]. 

Теоретичному обґрунтуванню рефлексивної культури присвячено роботи 

С. Немченко, О. Лебідь, які  вважають означене поняття інваріантою 

професійної культури педагога в цілому та професіоналізму особистості, що 

виявляється в готовності „усвідомлювати, переосмислювати та творчо 

перетворювати свій особистісний та професійний досвід, гнучко та 

конструктивно інтегрувати породжені в підсумку цього інновації в ситему 

особистої діяльності та на цій основі досягати високої стабільної ефективної 

діяльності, а також здійснювати активний особистісно орієнтований розвиток” 

[251, с. 340 ]. Без рефлексивної культури, переконані дослідники, „неможливо 

вирішити проблему творчого довголіття особистості, формування мотивації до 

саморозвитку” [251, с. 341].  

На тісний взаємозв’язок професійної та рефлексивної культури вказує й 

дослідник Н. Мазур: „Професійна культура є  більш  високим  рівнем 

професіоналізму,  досягнутим  через філософське осмислення та саморефлексію 
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професії,  і є  інтеграційною якістю особистості педагога-професіонала, умовою  

та  передумовою  результативної  педагогічної діяльності,  складним 

особистісним новоутворенням, що  інтегрує рефлексивну  культуру, 

професійну  компетентність,  педагогічну майстерність, здатність  до  науково-

дослідної  діяльності, спрямованої на професійне  самовдосконалення та 

самореалізацію; не лише визначає  пізнавальні  інтереси особистості, а й 

обумовлює  світоглядні установки,  ціннісні  орієнтації,  загальне життєве 

кредо” [215, с. 13]  

Ми визначаємо рефлексивну культуру як якісну характеристику людини, 

складне особистісне утворення, сформоване на основі знань, умінь, способів 

здійснення рефлексії, спрямованої на аналіз і оцінку життєдіяльності з метою 

особистісного й професійного самовдосконалення. 

Отже, узагальнюючи наукові погляди на проблему, відзначимо, що 

розвиток і становлення рефлексивної культури є важливою складовою цілісного 

освітнього процесу: вона  забезпечує підготовку до творчої самореалізації, що 

виявляється у відході від шаблонів і стереотипів у своїй професії; формування 

оціночно-критичного ставлення до різних аспектів; створення  програми 

особистісного та професійного саморозвитку; послідовне збагачення 

професійного досвіду та майстерності. 

 

1.2. Підвищення кваліфікації педагогів у системі післядипломної 

освіти 

 

Останнім часом наукові дослідження свідчать про те, що розвиток 

професіоналізму особистості корелює з рефлексивною організацією діяльності 

суб’єкта праці. Теорія й практика навчання дорослих доводить важливість 

розвитку рефлексивної культури педагогів у системі безперервної освіти, яка, 

на думку вчених (О. Анісімов, Т. Бондаренко, В. Єлисеєв, Л. Ільязова, 

Н. Ничкало, Л. Кунаковська, Н. Пінегіна, В. Сластьонін, І. Стеценко та ін.), 

пов’язана з пізнанням людиною себе, своїх інтересів, здібностей; 
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цілеспрямованим здобуванням та вдосконаленням людиною знань, умінь, 

навичок, здібностей протягом усього життя; представляє собою цілісний 

процес, що забезпечує поступовий розвиток творчого потенціалу особистості.  

Суголосну думку знаходимо в І. Зязюна, який підкреслює, що „смисл і 

ціль освіти – людина у постійному розвитку, її духовне становлення, гармонія її 

відносин з собою і іншими людьми, зі світом”, а на державному рівні у такий 

спосіб освіта „створює умови для розвитку – саморозвитку, виховання – 

самовиховання, навчання – самонавчання всіх і кожного” [131, с. 14]. 

У контексті нашого дослідження важливою є позиція науковця, що полягає у 

прийнятті необхідності зміни формули „освіта на все життя” формулою „освіта 

через все життя”, адже „динамізм сучасної цивілізації, посилення ролі 

особистості в суспільстві і виробництві, зростання її потреб та інші тенденції 

зумовлюють необхідність такої зміни” [131, с. 29]. 

Останнім часом відзначається тенденція розширення поняття 

безперервної освіти новими сполученнями слів і смислів: „освіта дорослих” 

(adulteducation), „освіта протягом життя” (lifelongeducation), „навчання 

протягом життя” (lifelonglearning), „продовжена освіта” (continuingeducation), 

„подальша освіта” (furthereducation), „відновлювальна освіта” 

(recurrenteducation), „перманентна освіта” (permanenteducation), що 

об’єднуються ідеєю довічної незавершеності освіти для дорослої людини. 

Наразі в теорії та практиці післядипломної освіти накопичено певний 

досвід із питань безперервності освіти працівників різних спеціальностей 

(О. Аббасова, В. Андрущенко, Л.  Анциферова, О. Вербицький, З. Дудар, 

І. Дяченко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лугововий, В. Кучинський, О. Першукова, 

І. Ревенчук, В. Турченко); післядипломної педагогічної освіти та професійної 

адаптації педагогічних працівників (В. Бондар, О. Мороз, В. Луговий, 

В. Онушкін, М. Красовицький, В. Маслов, Т. Шамова, Р. Хмелюк).  

Проблемі підвищення кваліфікації вчителів значна увага приділена в 

монографічних дослідженнях С. Крисюка, В. Маслова, В. Олійника, 

Н. Протасової, П. Худоминського та ін.; розкрита роль обласного інституту 
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післядипломної педагогічної освіти у модернізації змісту освіти в Україні (Л. 

Даниленко, Н. Клокар, М. Лапенок, Л. Покроєва та ін.); визначені особливості 

процесу навчання (І. Жерносєк, А. Зубко, М. Красовицький, В. Пуцов, Т. 

Сущенко, М. Чегодаєва та ін.).  

У контексті вищесказаного розкриємо сутність поняття системи 

післядипломної педагогічної освіти, що є невід’ємною складовою безперервної 

освіти в Україні й визначається як „спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення 

її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої професії, 

спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного 

досвіду” [297, с. 1]. 

Основними завданнями післядипломної освіти згідно з проектом 

„Положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України” є:  

поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок та компетентностей 

фахівців відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог ринку;  

удосконалення професійної майстерності та розширення фахової компетенції; 

сприяння інноваційному розвитку особистості, її готовності адаптуватись до 

умов стрімкозмінного суспільства; стимулювання потреби у загальній та 

професійній самоосвіті;формування потреби особистості в інтелектуальному, 

культурному і духовному розвитку, здатності до життя в умовах сучасної 

цивілізації, демократичного розвитку суспільства [299]. 

Функціонування й розвиток системи післядипломної педагогічної освіти, 

на думку І. Титаренко, можливі лише за умови тісного взаємозв’язку з усіма 

іншими складниками освітньої сфери [360]. Схожу думку знаходимо у 

Н. Протасової, яка звертає увагу на такі фактори: залежність післядипломної 

освіти як особливого освітнього утворення від сукупності об’єктивних і 

суб’єктивних чинників суспільного життя;  єдність і взаємозв’язок розвитку та 

збагачення в процесі післядипломної освіти загальнокультурної 

(загальноосвітньої),  фахово-кваліфікаційної та функціональної складників 

сукупної культури педагога; взаємозв’язок післядипломної освіти педагога з 
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активною самоосвітою, саморозвитком і самовихованням; залежність 

ефективності післядипломної освіти педагогів від доцільно організованої 

діяльності та розумно побудованого спілкування в її процесі [301, с. 12]. 

Відповідно до Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти 

післядипломна освіта реалізує вирішення основних завдань у формах:  

- підвищення кваліфікації – удосконалення рівня готовності особи до 

виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності 

виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і 

вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань; 

- спеціалізації – профільна спеціалізована підготовка з метою набуття 

особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають 

особливості в межах спеціальності;  

- стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків 

певної професійної діяльності або галузі знань [170]. 

Дослідник Г. Дегтярьова підкреслює, що усі ці елементи перебувають у 

тісному взаємозв’язку і працюють на спільну мету післядипломної освіти: 

збагачення професійної і загальної культури педагога, але, зауважує науковець, 

„не можна забувати й про самоосвіту, спрямовану як на професійне 

самовдосконалення, так і внутрішнє прагнення до постійного духовного, 

загальнокультурного і професійного розвитку” [93, с. 7]. 

Очевидно, що для успішного функціонування означених форм і 

здійснення самоосвітньої діяльності в системі післядипломної освіти  педагогів 

необхідні відповідні умови. Слідом за Н. Протасовою, ми визначаємо такі: 

1) надання навчанню фахівців особистісно-розвивального характеру, що 

відповідає інтересам і правам людини, збільшує коло її свобод; 2) забезпечення 

всебічного і гармонійного розвитку особистості педагога, залучення його до 

національних і світових загальнокультурних надбань; 3) широке 

розповсюдження ідей та знань на основі максимально вільного обміну думками 

під час навчання; 4) сприяння та стимулювання плідної самоосвіти 

педагогічних працівників; 5) здійснення соціального захисту педагогів у 
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вигляді реальної допомоги в процесі соціальної адаптації та пристосування до 

нових ринкових відносин; 6) усунення певних обмежень для педагогів у 

здобутті післядипломної освіти за потребою (вікові параметри, 

регламентування терміну, місця, виду, часу здобуття освіти); 7) розширення 

можливостей для педагогічних працівників безплатно здобувати післядипломну 

освіту за потребою; 8) забезпечення свободи вибору фахівцям у їхній 

післядипломній освіті [301, с. 15]. 

Згідно із проблематикою нашого дослідження зупинимося детально на 

такій формі післядипломної педагогічної освіти, як підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

2012–2021 рр. серед пріоритетних напрямів розвитку освіти визначає 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників і окреслює низку необхідних 

заходів  для здійснення нового якісного прориву в національній системі освіти: 

-  удосконалення нормативно-правового забезпечення системи 

післядипломної педагогічної освіти;  

- розроблення стандартів післядипломної педагогічної освіти, 

зорієнтованих на модернізацію системи перепідготовки, підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і 

керівників навчальних закладів;  

- реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та 

підвищення кваліфікації відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти;  

- забезпечення випереджального характеру підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб 

реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку [249]. 

Ми погоджуємося із А. Розенбергом у тому, що удосконалення  

кваліфікованих вчителів становить цілісну систему, яка має свої завдання, 

зміст, методи та форми, резерви для розвитку та відповідні компоненти: 

 інформаційний (отримання педагогами всебічної інформації про новини 

соціально-політичного та культурного життя країни, досягнення філософської, 

педагогічної та фахової літератури; відтворювальний (забезпечення актуалізації 
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та поглиблення фахових і загальноосвітніх знань педагогів на основі наукових 

досягнень і директивних документів щодо освітньої діяльності); методичний 

(ознайомлення з ефективними, перевіреними практикою технологіями навчання 

та виховання, колективне обговорення й визначення рівнів їх життєвості та 

доцільності); науковий (вивчення наукових основ педагогічної діяльності, що 

допомагають зорієнтувати педагогів щодо цілей і завдань виховання та 

навчання, подолання старих стереотипів і традицій у роботі із дітьми, а також з 

метою створення надійної бази для повсякденної творчості педагогів) [312]. 

Зрозуміло, що взаємодія зазначених компонентів сприяє досягненню нової 

інтегративної якості діяльності, яка і говорить про ефективність системи. 

В Україні підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається 

на декількох рівнях або напрямках. На думку І. Жерносєка, це – 

республіканський, обласний, районний (міський), шкільний [117], ми у 

дослідженні дотримуємося позиції Г. Дегтярової, яка визначає такі рівні 

підвищення кваліфікації педагогів: 

- навчання щоп’ять років на курсах підвищення кваліфікації різної 

тривалості в системі післядипломної педагогічної освіти, зокрема закладах 

підвищення кваліфікації (інститутах, академіях);  

- організація професійного навчання на базі районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів); 

- здійснення науково-методичної роботи на базі закладів освіти системи 

загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти 

відповідно до річних планів їх роботи;  

- самоосвіта [93]. 

Форматом, у якому  реалізуються  основні завдання закладів 

післядипломної педагогічної освіти, вважаються курси педагогічних 

працівників, що є основною частиною підвищення їх педагогічної майстерності 

і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності. 

Основними формами організації навчального процесу та видами 

навчальної діяльності у закладах, що здійснюють післядипломну освіту, є 
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аудиторні навчальні заняття (стаціонарні та виїзні), виконання індивідуальних 

завдань, самостійна робота, практична підготовка і контрольні заходи. У 

навчальному процесі використовуються  такі основні види навчальних занять: 

лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття які з  використанням 

класичних технологій, так і ділових, організаційно-діяльнісних, імітаційних 

ігор, аналізу конкретних виробничих ситуацій, консультацій тощо [297]. 

Організацію професійного навчання педагогів на районному рівні 

здійснюють методичні кабінети (центри), які, за Положенням про методичний 

кабінет, виконують функції:  

1) цільові (спрямування на використання в педагогічній практиці 

сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних 

технологій; надання педагогічним працівникам інформації, яка не була 

отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти та ін.);  

2) організаційні (відбір і методичне опрацювання сучасних наукових 

досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в 

педагогічну практику навчальних закладів; систематичний моніторинг 

навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів (вихованців) у 

навчальних закладах, а також професійного рівня педагогів; моделювання 

змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних 

працівників; вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду 

для його застосування у навчально-виховному процесі та вдосконалення 

професійного рівня педагогічних кадрів та ін.) [298]. 

Науково-методична робота в закладі, на думку І. Жерносєка, за своїм 

змістом має бути пов’язана з іншими формами роботи у підвищенні 

кваліфікації педагогічних кадрів (курсовою перепідготовкою, діяльністю 

районних методичних об’єднань, семінарів та ін.), „з одного боку продовжувати 

та закріплювати ту роботу, яка проводилась на курсах і семінарах, а з другого – 

має готувати педагогічні кадри до наступної курсової перепідготовки”                      

[117, с. 19]. Дослідник визначає основні канали, за допомогою яких 

здійснюється взаємозв’язок вищезазначених форм: реалізація в практичній 
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діяльності змісту курсової перепідготовки, звіт педагога перед колективом про 

наслідки свого професійного навчання, нові прогресивні технології, про які 

дізналися на курсах, семінарах, тренінгах та ін., обмін досвідом на уроках 

(заняттях), під час „круглих столів”, „педагогічних посиденьок”, врахування 

цього взаємозв’язку під час атестації тощо [117, с. 20-21]. 

Варто зазначити позицію Н. Василенко, яка підкреслює переваги 

методичної роботи безпосередньо в загальноосвітньому закладі порівняно з 

іншими формами підвищення кваліфікації педагогів: „має безперервний, 

постійний, повсякденний характер; дозволяє в найтісніший спосіб пов’язувати 

зміст і характер методичної роботи з проблемами, ходом і  результатами 

реального навчально-виховного процесу; дає можливість її організаторам 

ґрунтовно, протягом тривалого часу, вивчати діяльність та особистісні якості 

конкретних педагогів, а також прогресивні тенденції, паростки передового 

досвіду й педагогічного новаторства; надає кожному педагогові реальну 

можливість брати участь не лише в реалізації готових програм підвищення 

кваліфікації, але й  бути активним учасником у їх плануванні [59, с. 11].  

Слідом за Н. Василенко, ми визначаємо систему методичної роботи як 

сукупність заходів, дій і засобів, спрямованих на підвищення рівня методичної 

компетентності педагога, задоволення його природної потреби в саморозвитку 

та самореалізації, з метою підвищення якості освітньої діяльності, відповідно 

до сучасних вимог розвитку суспільства. 

Наразі розрізняють такі форми підвищення кваліфікації педагогів: 

1) індивідуальні (наставництво, консультації, стажування та ін.); 

2) групові (методичні об’єднання, творчі та профільні групи, школи 

передового педагогічного досвіду, педагогічної майстерні, об’єднання учителів 

за інтересами, практикуми та ін.); 

3) масові (цільові семінари і семінари-практикуми, педагогічні читання, 

науково-практичні конференції, методичні оперативні наради). 

Ми підтримуємо позицію І. Жерносєка у визначенні особливої ролі 

самоосвіти педагогічних кадрів, яка ґрунтується на знаннях, навичках і 
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уміннях, отриманих у результаті методичної допомоги. В основі організації 

самоосвіти дослідник визначає такі принципи: систематичність і послідовність; 

зв’язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога; взаємозв’язок наукових і 

методичних знань у самоосвітній підготовці вчителя; комплексне вивчення 

психолого-педагогічних і науково-методичних проблем; відповідність змісту 

самоосвіти рівню підготовки педагога, його інтересам і нахилам [117, с. 68]. 

Отже, система післядипломної освіти відіграє важливу роль у фаховому 

зростанні педагогів, удосконаленні професійної компетентності; є одночасно 

споживачем, користувачем, акумулятором, виробником і джерелом інформації 

(Н. Протасова).     

Аналіз наукових джерел і спостереження за сучасними реаліями дає 

підстави виокремити й узагальнити декілька стрижневих  аспектів стосовно 

підвищення кваліфікації працівників у системі післядипломної педагогічної 

освіти. Перший із них стосується особливостей підготовки педагогів освітніх 

закладів до професійної діяльності на засадах андрагогіки. Для нашого 

дослідження андрагогічний (грец. aner, andros – доросла людина; ago –  вести) 

принцип навчання набуває особливого значення, оскільки пов’язаний із 

розв’язанням проблем самоосвіти і виховання дорослих.  Своїм становленням  

андрагогіка зобов’язана іменам М. Ноулза та Л. Туроса, на думку яких, це – 

наука про цілі, етапи, умови, результати і закономірності свідомого та 

цілеспрямованого розвитку, організованої освіти й виховання дорослих людей, 

а також самоосвіта й самовиховання, мистецтво та наука допомоги дорослим у 

навчанні [263; 408]. Проблемні питання впровадження андрагогіки 

висвітлюються в низці публікацій вітчизняних вчених: Т. Білобровко, 

Н. Вербицької, О. Вербицького, І. Зязюна, І. Колеснікової, В. Крупицького, 

В. Олійника, О. Пєхоти, Н. Протасової, Л. Сігаєвої, С. Сисоєвої, Т. Сорочан. 

У контексті розвитку післядипломної освіти андрагогічний принцип 

ураховує: особистісний досвід та розвиток індивідуальних освітніх потреб; 

рівнево-кваліфікаційну диференціацію, віковий підхід, свободу вибору; життєві 

та посадові перспективи; проблемно-ситуативну організацію навчання та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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актуалізацію результатів; стимулювання самоосвіти й самостійності навчання; 

спільну діяльність у навчальному процесі; розвиток творчого потенціалу й 

морально-вольової сфери особистості. 

Другий аспект організації навчання в системі післядипломної освіти 

пов’язаний із розкриттям поняття „акмеологія” (грец. akme – вершина)  і 

використанням відповідних методик у педагогічній діяльності. Сутність 

акмеології, за визначенням авторів посібника „Акмеологія шкільної освіти” 

(І. Вернудіна, Н. Гузій, Г. Данилова, О. Дубасенюк, І. Єрмаков, Л. Корінна, 

Г. Сазоненко, Л. Халецька та ін.), полягає у формуванні  та закріпленні  в 

самосвідомості фахівця відчуття необхідності у самопізнанні, саморозвитку й 

самореалізації, що дозволяє спеціальними прийомами та техніками 

самоактуалізувати особистісне й професійне „Я” [2, с. 385].  

Згідно з акмеологічним підходом (О. Анісімов, О. Бодальов, А. Деркач 

та ін.) досягнення вершин у професії можливе лише за умови узгодження 

людиною складних колізій як особистісного, так і професійного розвитку. Ми 

погоджуємося з М. Марусинець у тому, що акмеологія забезпечує 

усвідомлення предмета й умов діяльності (розуміння суті професії та її 

законів), навколишнього соціального і професійного світу, себе як 

професіонала, а також можливостей самореалізації особистості в житті й 

професії [232].  

Аналіз наукових досліджень Г. Данилової, А. Деркача, О. Москаленко, 

В. П’ятина, Г. Кримської дозволяє констатувати, що, отримуючи за допомогою 

акмеологічних методик здатність до усвідомленої активної ролі, особистість 

стає спроможною самостійно впливати на зовнішні умови соціокультурного 

середовища, будувати життєві та професійні цілі, систему очікувань і прогнозів 

стосовно майбутнього, оцінювати власні досягнення й таким чином 

спрямовувати власну стратегію розвитку й самореалізації. 

Третій аспект виокремлює поняття „фасилітативної компетенції” (лат. 

facilis – легкий, зручний), що формує здатність бути провідником змін у 

професійній освіті педагогів, мотивувати учасників навчально-виховного процесу 
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до особистісного розвитку, створювати для цього необхідні умови і якою мають 

володіти викладачі й методисти [338]. Крім К. Роджерса, який увів у психолого-

педагогічну теорію і практику термін „фасилітація”, означений феномен 

розглядали у своїх роботах А. Адлер, Л. Виготський, А. Маслоу, B. Соловйов, 

В. Франкл, Е. Фромм, термінологічно не визначаючи його. Серед вітчизняних 

досліджень варто відзначити праці О. Галіцан, В. Кременя, С. Світашева, 

Т. Сорочан та ін. 

Нам близькі погляди Т. Сорочан, яка визначає фасилітацію як тип 

педагогічної взаємодії, пов’язаної зі створенням сприятливих умов для 

саморозвитку та самореалізації іншого суб’єкта, систему, що характеризується 

самоорганізацією (здатність зберігати і вдосконалювати свою структуру і 

організацію в залежності від зміни зовнішніх і внутрішніх умов) та 

нелінійністю (неможливо нав’язати шляхи розвитку) [342].  

Цікавим для нашої роботи є опис О. Галіцан структури педагогічної 

фасилітації, одним із складників якої визначено  рефлексивно-оцінний 

компонент, що забезпечує адекватну самооцінку, саморегуляцію, 

самосвідомість, здатність до осмислення та усвідомлення ціннісної основи і 

значущості своєї професійної діяльності, уміння аналізувати й регулювати 

стосунки з іншими людьми [75]. 

Під кутом зору викладених загальних методологічних аспектів, а також 

на основі спостережень за діяльністю інститутів післядипломної освіти та 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) ми виокремили проблеми, 

які наразі наявні в організації підвищення кваліфікації педагогів дошкільних 

навчальних закладів, а саме:  

1) змістове наповнення навчального матеріалу та форми його реалізації;  

2) професійний рівень андрагогів (викладачів та методистів);  

3) здійснення наступності між власне курсовим і міжкурсовим етапами 

підвищення кваліфікації у межах концепції безперервної освіти;  

4) створення відповідного навчального середовища для ефективного 

професійного зростання педагогів. 
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 Зупинимося на вищезазначених питаннях та проаналізуємо їх. 

Актуальною залишається проблема організації формату проведення 

курсової перепідготовки, зокрема, йдеться про зміст теоретичного матеріалу й 

форми його практичного засвоєння. На думку В. Арешонкова, навчальні плани 

та програми більшості інститутів післядипломної педагогічної освіти складаються 

на основі узагальнених суспільних вимог, не зважаючи на потреби конкретної 

особистості; розвиток загальної культури фахівця, його суб’єктивної сфери та 

стимулювання прагнень до самоактуалізації та самореалізації відсуваються на 

другий або й третій план. Дослідник із прикрістю зауважує, що „результативність 

навчання визначають ступенем оволодіння певним обсягом знань та наявністю 

відповідних умінь і навичок, які в подальшій практичній діяльності можуть не 

знадобитися й залишитися незатребуваним скарбом” [9, с. 3]. 

Питання визначення наповнення, обсягу та систематизації необхідних 

педагогам знань, умінь, навичок, мотиваційно-ціннісних орієнтацій та 

відповідної діагностичної бази порушує В. Олійник, підкреслюючи, що 

більшість навчальних планів і програм підвищення кваліфікації складаються на 

основі узагальнених уявлень про необхідний зміст їх підготовки, при цьому 

майже не враховуються особистісні потреби фахівців [265]. 

Ми погоджуємось із В. Руссолом, який вважає, що основною проблемою 

вдосконалення процесу підвищення кваліфікації вчителів є вибір способів його 

організації відповідно до природи професійної діяльності й саморозвитку 

педагога, але найчастіше ця робота здійснюється поза змістовим полем або за 

умови розгляду лише окремих його аспектів чи членування за формами 

організації, компонентами, модулями [320]. 

Поряд із цим, аналіз публікацій у досліджуваних джерелах засвідчує 

активні пошуки науковців і практиків із питання модернізації змісту й форм 

післядипломної педагогічної освіти. Частина нововведень стосується й 

проблематики нашого дослідження. Наразі можемо констатувати, що у більшості 

вітчизняних інститутів здійснюється апробація нових організаційних форм, 

визначаються функціональні пріоритети післядипломної освіти, відбувається 
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зміщення акцентів із передачі нормативного змісту на розвиток індивідуальних 

професійних моделей, які включають системне бачення педагогічної 

реальності, усвідомлене використання сучасних освітніх технологій і 

позитивного досвіду, особистісно-гуманістичну орієнтацію, формування 

креативних якостей і, як результат, – рефлексивної культури педагогів.  

Так, у Сумському ОІППО з  метою створення альтернативної моделі 

додаткової освіти дорослих розроблено проект „Школа особистісного 

зростання”, який містить авторські курси „Психологічна компетентність”, 

„Здоров’язбережувальна діяльність”, „Популярний менеджмент”, „Хобі – 

творча сторона мого „Я” та ін.; навчальні курси у рамках Internet-проекту 

„Академія особистісного зростання „Акме” і „Психологія успішного 

самоздійснення” [270].  

Цікаві підходи щодо організації курсової перепідготовки запроваджено 

Полтавським інститутом післядипломної педагогічної освіти, у якому 

розроблено програму дидактичних модулів „Педагогічні технології формування 

творчої особистості вчителя” [125]. Як позитивний і гідний наслідування ми 

відзначаємо інноваційний досвід впровадження для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації і науково-педагогічних працівників навчальної програми „Медіа-

освіта”, розробленої МОН та Академією української преси [245]. 

У контексті вищесказаного варто відзначити розробки В. Сидоренко, 

зокрема матеріали навчального посібника „Професійно-особистісне зростання 

вчителя-словесника на засадах кредитно-модульної системи: щоденник 

міжкурсового періоду”. Важливим для нашого дослідження є визначення 

науковцем рефлексивно-аналітичної компетенції у переліку необхідних для 

фахівців професійних компетенцій, розроблення щоденника рефлексії, вхідних 

і вихідних анкет для самооцінки [330]. 

Наведені приклади доводять, що педагоги потребують організації такого 

курсового навчання, яке забезпечило би розвивальний ефект набутих знань 

завдяки процесу розв’язання завдань, що моделюють реальні практичні 

ситуації, які виникають у професійній діяльності; задовольнило професійні 
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запити і стало стимулом для самоосвіти й орієнтування фахівців на відбір 

певного змісту для самостійного вивчення, доповнення отриманої інформації, 

удосконалення знань, умінь і навичок. Вищесказане стосується й змістової 

структури методичної роботи з педагогами дошкільних навчальних закладів. 

Очевидно, що рівень застосованих методів і форм навчання дорослих 

залежить від рівня фасилітативних і фахових компетенцій викладачів, 

методистів інститутів післядипломної освіти й представників методичних 

служб різного рівня. Аналіз наукових розвідок (В. Буренко, М. Войцехівський, 

Ю. Присяжнюк та ін.) дозволяє виявити такі компоненти структури методичної 

компетентності андрагогів:  

1) мотиваційний (сукупність мотивів професійно-педагогічної діяльності, 

розвитку методичної компетентності й потреб до здійснення інноваційній 

діяльності);  

2) когнітивний (система знань та вмінь, що є основою розвитку 

методичної компетентності);  

3) діяльнісний (розвиток методичного мислення та методичної культури, 

унаслідок чого викладач виявляє здатність до вирішення педагогічних завдань 

стратегічного, тактичного й оперативного рівнів);  

4) рефлексивний (системна регуляція педагогічної діяльності, що 

впливає на всі складники методичної компетентності) [56; 69; 295]. 

Функції викладача, на думку А. Зубка, полягають не стільки в 

безпосередній організації навчальної діяльності слухача, скільки в допомозі 

самостійно організувати власну навчальну діяльність, стимулювати сили й 

можливості для самоосвіти й саморозвитку; здатності бачити в слухачеві цінне 

джерело необхідної інформації для підвищення якості змісту викладання та 

вдосконалення технологій процесу навчання фахівців [129].  

Суголосні міркування висловлює Т. Сорочан, яка стверджує, що освіта 

дорослих потребує андрагогічної компетентності викладачів, забезпечення 

проблемно-рефлексивного підходу в навчанні, створення передумов для 

діалогу з дорослим у процесі спілкування, вироблення власних рішень і позиції 
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загалом. Дослідниця переконана, що функція викладачів має змінитися від 

передачі знань до фасилітації, тобто допомоги дорослим у саморозвитку та 

самореалізації, до такої форми, як консультування, що ґрунтуватиметься на 

партнерських стосунках [342]. 

Стрижневим аспектом здійснення якісного навчання дорослих, на думку 

науковців, є забезпечення наступності між курсовим та міжкурсовим етапами 

підвищення кваліфікації. Ефективні умови реалізації взаємодії між інститутом 

післядипломної освіти та закладами районного й шкільного рівнів визначають 

А. Зубко, В. Кузьменко, зокрема:  

- постійне мотивування (урахування потреб та інтересів слухачів 

курсів); наявність комфортних умов роботи (створення  сприятливого 

мікроклімату для співпраці);  

- застосування різноманітних методів навчання, урахування  

індивідуальних потреб кожного;  

- використання знань та досвіду слухачів (поєднання нової 

інформації з існуючим досвідом);  

- усвідомлення слухачами необхідності застосування нових знань на 

практиці (робота має бути наближеною до реальних потреб та проблем 

педагогів); 

-  грамотне дозування часу на засвоєння нового матеріалу 

(правильний  розподіл часу на різні види діяльності) [132, 188].  

Такий взаємозв’язок на практиці, на жаль, відбувається лише на рівні 

діяльності творчих груп при ОІППО, обміну діловими паперами, роботи над 

окремими педагогічними проектами. Цілком зрозуміло, що принцип 

наступності між зазначеними освітніми установами стане дієвим лише за умови 

забезпечення єдності вимог та позицій стосовно реального оцінювання 

сучасного стану освіти та окремих питань педагогічної діяльності. Тільки тоді 

професійний розвиток педагога відбуватиметься гармонійно, усвідомлено, 

цілеспрямовано й продуктивно. Очевидно, для розв’язання вищеокреслених 

проблем у системі післядипломної освіти має бути створене відповідне освітнє 
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середовище, спрямоване на задоволення потреб дорослого вчитися протягом 

життя, підвищення фахової компетентності, актуалізацію внутрішніх ресурсів, 

стимуляцію самоперетворювальної діяльності й покращення якості самоосвіти.  

Узагальнюючи погляди науковців на чинники, необхідні для реалізації 

особистісно зорієнтованого підходу в практиці підготовки в системі 

післядипломної освіти, ми визначаємо такі, що актуальні для нашого 

дослідження:  

- структура готовності педагогів, яка містить мотиваційний, 

змістовий і процесуальний складники (В. Буренко);  

- забезпечення вільного вибору педагогом форми, змісту, місця, 

терміну свого професійного удосконалення; реалізація позиції 

випереджувального професійного зростання освітян; корекція професійних 

досягнень, раніше сформованих стереотипів діяльності й мислення шляхом 

переконання на основі наукової аргументації (А. Кузьмінський);  

- заохочення  педагогів за високі результати, досягнуті у період 

курсової перепідготовки, шляхом рекомендацій до публікації творчих робіт, 

матеріалів із досвіду роботи (В. Шарко) [56; 190; 388]. 

 На  активному впровадженні рефлексивних процедур в організацію 

навчально-пізнавальної діяльності, що забезпечує навчання слухачів прийомів 

самоконтролю, саморегуляції, самооцінювання, самоаналізу, наголошує 

О. Кажарська; роль рефлексивно-мисленнєвої культури як основи змісту 

педагогічної освіти підкреслює А. Кузьмінський [134, 190]. 

У контексті теми нашої роботи цікавими є визначені І. Білецькою умови 

для розвитку рефлексії у педагогів та викладачів, а саме: вербальний і 

невербальний зворотній зв’язок (оцінка оточення); порівняння себе з іншими; 

самоспостереження за своїми думками, почуттями, вчинками (того, що 

відбулося) для подальшого керування самим собою; зіставлення свого „Я-

сьогоднішнього” з „Я-вчорашнім” і „Я-ідеальним” [40]. 

Зрозуміло, що у створеному середовищі мають реалізовуватися відповідні 

моделі навчання фахівців освіти, компонентами яких є вимоги до діяльності, 
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методи і принципи навчання дорослої людини в системі післядипломної 

педагогічної освіти. Теоретичне  обґрунтована В. Буренко модель професійної 

перепідготовки вчителя, що реалізується на засадах андрагогічного підходу, 

передбачає:  

1) методи навчання (групові, ігрові, рефлексивні, комбіновані, 

інтегровані, проблемно-пошукові);  

2) мотивацію навчання (досвід педагога, індивідуальні можливості та 

стилі навчання, активні форми роботи з розвитку професійних умінь, роль 

викладача у створенні оптимальних умов для професійної перепідготовки); 

3) принципи навчання дорослих (спільна діяльність, урахування досвіду, 

індивідуалізація, системність, контекстність, актуалізація, електичність, 

самосвідомість);  

4) принципи педагогічної творчості викладача (суб’єктність, діагностика, 

оптимальність, взаємозалежність) [56].  

З точки зору М. Войцехівського, моделювання в системі підвищення 

кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл має базуватись, передусім, на 

синергетичних засадах, що забезпечує прогнозування і чітке формулювання 

стратегічних цілей, які визначають ефективність процесу, окреслення 

тенденцій, оскільки синергетичний підхід передбачає вивчення процесів 

розвитку і саморозвитку, особливостей процесу моделювання [69].  

У такому аспекті представляє інтерес модель навчання С. Шевельової, 

заснована на принципах синергетики, яка передбачає відкритість до 

майбутнього, інтеграцію всіх засобів освоєння людиною навколишнього світу, 

розвиток і включення у процеси створення синергетичних уявлень про 

цілісність та взаємозв’язки людини, природи й суспільства, звернення до 

світоглядних і смислових моделей, вільне користування різними 

інформаційними системами [389].  

Спираючись на вищезазначені джерела, підвищення кваліфікації педагогів 

дошкільних навчальних закладів ми окреслюємо як систему заходів, 

спрямованих на оновлення теоретичних і практичних знань у зв’язку із 
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вимогами до рівня компетентності фахівців і необхідністю опанування 

сучасними методами рішення професійних завдань. 

З огляду на вищесказане, вважаємо, що однією з діяльнісних моделей 

професійного навчання педагогів в умовах післядипломної освіти має стати 

модель розвитку рефлексивної культури. Натомість майже відсутні 

дослідження, предметом яких було б теоретично-методичне обґрунтування 

концепції розвитку рефлексивних умінь працівників у системі післядипломної 

педагогічної освіти. Очевидно, що для реалізації умов професійного навчання 

недостатньо запропонувати методичні рекомендації щодо оцінки кількісних і 

якісних параметрів професійного розвитку педагога в системі післядипломної 

освіти. Важливо, насамперед, проаналізувати сучасну практику управління 

післядипломною освітою загалом і на цій основі розробити основні напрями їх 

удосконалення.  

Підсумовуючи результати проведеного аналізу психолого-педагогічної 

літератури та наукових досліджень, доходимо висновку, що тема рефлексії 

вихователя дошкільного навчального закладу у системі післядипломної освіти 

не є поширеною у дослідницьких розвідках та на сторінках фахових часописів. 

Поряд із визнанням необхідності формування рефлексивних умінь як 

важливого компонента професійної діяльності вихователя відсутнє чітке 

окреслення означеного феномена, бракує розроблених методик та технологій 

системного рефлексивного навчання педагогів дошкільних закладів. Потребує 

наукового аналізу проблема забезпечення якості організації навчання педагогів, 

ґрунтовної методологічної підготовки викладачів, оволодіння дидактикою 

навчання дорослих, технологіями взаємодії, які найбільшою мірою сприяють 

особистісному професійному розвитку всіх учасників педагогічного процесу. 
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1.3. Особливості рефлексивної культури вихователя дошкільного 

навчального закладу   

 

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів на сучасному етапі 

передбачає не тільки організацію глибокого, системного й якісного засвоєння 

ними фундаментальних знань, формування відповідних практичних умінь і 

навичок, але й розвиток мотиваційної сфери, здатності до саморегуляції, 

розвитку  професійних та особистісних характеристик. У контексті цього 

підходу важливого значення набуває формування рефлексивної культури, 

необхідної для творчої самореалізації, досягнення високого рівня професійної 

майстерності педагогів дошкільних навчальних закладів.  

Спрямування вектора дошкільної освіти в площину цінностей 

особистісного розвитку дитини зумовлює зміну вимог до фахової підготовки 

педагогів, їхньої професіоналізації як процесу становлення і розвитку 

професійної свідомості й самосвідомості, набуття ключових компетентностей, 

необхідних для успішного виконання своїх професійних функцій (Базовий 

компонент [16]). 

Варто зауважити, що професійна діяльність вихователя дошкільного 

навчального закладу має свою специфіку, яка полягає в особливому форматі 

спілкування дітей і дорослих, значенні створеного розвивального середовища, 

організації пізнавальної й дослідницької діяльності, ігровому характері 

проведення занять із малюками. Відповідно посилюються вимоги до сучасної 

післядипломної педагогічної освіти вихователів дошкільних навчальних 

закладів, мета якої є забезпечення професійно-особистісного становлення, 

розвиток і самоактуалізація  кожного із спеціалістів, пошук механізмів 

ефективної професійної та особистісної самореалізації, підвищення рівнів 

самооцінки й самодостатності, подолання стереотипів і комплексів, пов’язаних 

з відчуттям меншовартості дошкільної сфери перед шкільною, а також 

середньої або базової освіти відносно вищої. Для нашого дослідження найбільш 

значущий інтерес представляють наукові розвідки з проблеми рефлексії у сфері 
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професійної діяльності педагогів дошкільних навчальних закладів.  Аналіз 

сучасних педагогічних джерел виявив, що вищеозначене питання почало 

висвітлюватися лише в останні десятиріччя і залишається недостатньо 

вивченим і розробленим.  

Дослідники В. Бєлкіна і Т. Степанова вважають рефлексивний принцип 

педагогічної освіти базовим, таким, що визначає не тільки оволодіння 

необхідним набором знань та вмінь, але й забезпечує гарантію розвитку 

педагога як цілісної професійної особистості. Науковці підкреслюють роль 

професійної рефлексії у формуванні прагнення  педагога удосконалити себе і 

власну діяльність; здатності педагога сприймати кожну ситуацію з дитиною як 

нестандартну, що вимагає актуалізації його творчого потенціалу, відвертості та 

сфокусованості на цілях і мотивах діяльності;  гнучкості у використанні форм і 

методів взаємодії з дітьми; стійкості емпатійних властивостей, що підтримують 

емоційно-довірливу атмосферу взаємин дорослого з дітьми; відкритості 

педагога малюкові, сфокусованості на ньому цілей і мотивів професійної 

діяльності [25,  с. 153]. 

У контексті нашого дослідження цікавою є модель активізації 

особистісного та професійного розвитку вихователя дошкільного навчального 

закладу, що представлена в роботі  О. Лєйкіної, зокрема, об’єктивні умови для 

цього (зміст діяльності психологічної та методичної служб в установі, 

визначення за педагогом права на авторство у фаховій діяльності, створення 

атмосфери підтримки творчості й ініціативи) та суб’єктивні (володіння 

рефлексією, наявність розвинутої емпатії, адекватна самооцінка, позитивне 

самоставлення, високий рівень професійно необхідних знань, творче володіння 

педагогічними технологіями) [202].  

В аспекті підвищення професійної культури педагогів дошкільних 

закладів розглядають рефлексію О. Майер, С. Ромашина та Л. Богославець, 

визначаючи її серед інших характеристик компетентності: особистісно-

гуманної орієнтації; здатності до системного бачення педагогічної реальності та 

системних дій у професійно-педагогічній ситуації; володінні сучасними 



57 
 

педагогічними технологіями, пов’язаними з культурою комунікації, наявності 

рефлексивної культури [216]. 

На необхідність рефлексії у професійній діяльності педагогів дошкільних 

навчальних закладів указує І. Білокурська, яка підкреслює  взаємозв’язок  між 

рефлексією і психологічним здоров’ям педагога, що полягає у  здатності 

концентрувати свою свідомість на внутрішньому світі й місці у взаєминах з 

іншими; умінні розуміти та описувати власний емоційний стан та стан інших 

людей; усвідомленні причин та наслідків своїх вчинків і поведінки тих, хто 

оточує;  визначенні загального сенсу життя та життєвих стратегій [27]. 

Проблему розвитку рефлексії в аспекті особистісно зорієнтованої моделі 

освіти та становлення й вдосконалення професійної компетентності вихователів 

піднімають вітчизняні науковці. Зокрема, Т. Поніманська серед особистісних 

якостей, які має виховати у собі педагог, визначає „здатність до рефлексії 

(усвідомлення суб’єктом того, як його сприймає суб’єкт спілкування) і 

контролю результатів педагогічної діяльності, співробітництва з дитиною на 

засадах гуманізму, розвитку її особистості; здатність виявляти і враховувати 

інтереси дітей, їхнє прагнення до емоційної близькості у спілкуванні з ними, 

уміння спрямовувати його на забезпечення психологічного комфорту і 

своєчасного розвитку особистості; постійна налаштованість на розширення 

знань, самонавчання і самовиховання для вдосконалення своєї педагогічної 

майстерності” [291, с. 130].  

Ми підтримуємо думку Л. Зданевич стосовно того, що педагогічна 

рефлексія є невід’ємною складовою діяльності вихователя, а розвинута 

здатність до педагогічної рефлексії – передумовою самовиховання педагога, 

творчого пошуку, розвитку індивідуального стилю педагогічної діяльності. 

Серед структурних компонентів професійної підготовки майбутнього 

вихователя дошкільного навчального закладу дослідниця називає рефлексивно-

автодидактичний (грец. autos – сам, didaktos – навчений), який охоплює 

здатність педагога критично оцінювати процес і результат власної педагогічної 

діяльності, усвідомлювати її значущість, ступінь відповідальності за результати 
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цієї діяльності, пізнавати свої можливості для самореалізації в професії, 

обирати оптимальну стратегію професійної поведінки та подальшої 

самоосвітньої діяльності [126, c. 7-8]. 

Для нашого дослідження важливою є позиція К. Крутій щодо ролі 

рефлексії у навчанні дорослих, а саме врахування рефлексії у процесі навчання 

дорослих як одного з провідних механізмів саморозвитку особистості, що 

вимагає іншого підходу до вибудовування управлінського впливу на всіх рівнях 

[84]. „Без рефлексивної культури, - переконана науковець, - неможливо 

вирішити проблему творчості особистості, формування мотивації дорослого до 

самоосвіти” [84, с. 58]. Представляють інтерес опис К. Крутій здійснення  

індивідуальної та колективної рефлексії на підсумковій педагогічній раді, де 

виокремлюються три форми рефлексії (рефлексія образу дії, рефлексія в галузі 

самопізнання, рефлексія професійної діяльності) [234, с. 17], а також 

організація діяльності рефлексії дошкільників під час роботи з Текою (папкою 

досягнень), у якій дослідниця розрізняє просту рефлексію і описову [184]. 

Питання рефлексивних підходів у навчанні педагогів розкриває  

Ю. Манилюк, визначаючи одним із принципів власної програми оптимізації   

креативного потенціалу керівників дошкільних навчальних закладів принцип 

рефлексії власних досягнень, який забезпечує удосконалення психолого-

педагогічної майстерності  [225]. Науковець окреслює рефлексію „як складову 

інтелектуальної діяльності педагога, яка орієнтована на самоконтроль, 

самопрограмування, усвідомлення й оцінку власного „Я”, що стимулює 

професійне зростання; важливу характеристику самосвідомості, здатності 

людини до аналізу власних досягнень, психічних станів і властивостей, основу 

для формування важливого уміння, зокрема, завідувача дошкільного 

навчального закладу” [226, с. 88]. 

У свою чергу, Н. Гавриш і В. Желанова  вказують  на  те,  що  рефлексія є 

базовим психологічним механізмом педагогіки розуміння, сприяє 

усвідомленню справжніх мотивів власної педагогічної діяльності, „виховних 

впливів”, допомагає відрізнити свої труднощі й проблеми від чужих, надає  
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можливість педагогу  застосовувати знання загального характеру до конкретної 

ситуації виховання, а рефлексивно-аналітичні вміння складають  одну  з  

провідних  груп  професійно-педагогічних  умінь  [73, с. 7-8]. 

Роль рефлексії у професійній діяльності вихователя дошкільного 

навчального закладу підкреслює Я. Смірнова, вважаючи, що означене явище 

пов’язане не тільки з розумінням вихователем власної педагогічної діяльності, 

але також з оцінюванням особистісних якостей, емоційних реакцій і 

когнітивних здібностей того, хто „рефлектує” іншими вихователями, 

керівником, педагогами, а ефективність реалізації рефлексивної функції тісно 

пов’язана з наявністю у вихователя таких якостей, як критичне мислення, 

прагнення до аналізу, обґрунтованості своєї позиції, готовності до адекватного 

сприйняття інформації. Дослідниця переконана, що вихователь повинен уміти 

розмірковувати над причинами успіхів і невдач, помилок і труднощів у 

освітньо-виховному процесі, щоб внести зміни до подальшої діяльності, 

досягти кращих результатів [341, с. 54].  

Низка наукових розвідок, що стосуються діяльності вихователів 

дошкільних навчальних закладів, присвячена розв’язанню питань, близьких до 

розвитку рефлексивної культури: професійна компетентність, дослідницька 

функція, спостережливість педагога тощо. Варті уваги погляди Г.  Бєлєнької, 

яка у структурованому вигляді професійну компетентність педагога-вихователя 

зображує як „триступінчасту піраміду, основу якої складають професійні знання, 

на їх основі формуються уміння та навички, а індивідуалізація та інтерпретація їх 

особистістю стає базисом розвитку професійних здібностей”  [36, с. 36]. 

Ретельний аналіз функціональних складових професійної діяльності 

вихователів дошкільних навчальних закладів зроблено Г. Тарасенко, зокрема,  

акцентовано увагу на дослідницькій функції, яка забезпечує  уміння побачити 

педагогічну проблему, діагностувати педагогічні явища, з’ясувати причини 

деструктивного перебігу педагогічних процесів, знайти оптимальний шлях 

розв’язання, і все це здійснюється в безпосередньому зв’язку з педагогічною 

рефлексією, на творчо-рефлексивній основі [355]. Цікавими є дослідження 
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Н. Цибуляк щодо спостережливості як професійно важливої якості майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів, від якої „значною мірою залежить 

успішність діяльності педагога, що забезпечує можливість швидкого та 

ефективного пізнання індивідуальності дошкільника”  [385, с. 650]. 

Опанувавши науку саморефлексії, навчившись аналізувати власні думки, 

почуття та вчинки, очевидно, що педагог має використати рефлексивні знання 

та вміння в процесі пізнання вихованців, застосувати рефлексивні механізми у 

спільній діяльності з ними, розвити у них рефлексивні уміння й навички. 

Вагомий внесок у розв’язання проблеми самопізнання педагогами дошкільних 

навчальних закладів та пізнання педагогом внутрішнього світу дитини зробили 

дослідники лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. 

Г. Костюка НАПН України (завідувач Т. Піроженко) [198; 281]. У збірці 

„Особистість дошкільника: перспективи розвитку” автори зазначають, що 

„педагог має володіти добре вираженими здібностями до адекватної рефлексії 

своїх індивідуальних особливостей особистості та до власних професійних 

можливостей”, „вихователеві необхідне знання того, як його „Я”, його с 

особистісні якості стають надбанням дітей” [281, с. 21]. 

Роль педагога у психологічному розвиткові малюка підкреслює 

С. Курінна, визнаючи, що „дорослий допомагає дитині знаходити опору в собі 

самій, нарощувати ресурси психологічного протистояння негативним факторам 

реальності та взаємодії з благодатними подіями тієї ж реальності” [195, с. 143]. 

Узагальнюючи різні погляди на проблему, визначаємо недостатність 

ресурсів для поповнення педагогами фахових знань із питань рефлексії. Аналіз 

публікацій фахових видань „Дошкільне виховання”, „Палітра педагога”, 

„Вихователь-методист” (2010-2015 рр.) на предмет наявності статей про 

рефлексивну культуру засвідчив, що за останні роки тема рефлексії була 

розкрита лише у наших статтях „Пізнай себе. Рефлексивні тренінги для 

педагогів”, „Професійна рефлексія вихователя-методиста як інструмент 

корекції взаємодії з педагогами”, „Рефлексія – країна педагогічного 

Задзеркалля” [165; 166; 167]. 
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Разом із тим варто відзначити матеріали, у яких підкреслюється  роль 

рефлексії в професійному зростанні вихователів дошкільних навчальних 

закладів. Цікавою для нашої роботи є стаття Л. Погорєлової „Методична 

робота як складова післядипломної педагогічної освіти”, у якій автор серед 

структурних елементів професійної компетентності педагога-„дошкільника” 

називає рефлексію педагогічної діяльності, а описуючи системний моніторинг 

якісного складу педагогічного колективу, один із етапів визначає як оцінно-

рефлексивний, що забезпечує об’єктивну оцінку рівня сформованості 

професійної компетентності педагога на кінець навчального року [284].  

У статті  Ю. Туженкової „Методична форма роботи з підвищення фахової 

майстерності вихователів” пропонується у планування форм роботи з 

педагогами ввести підсумково-рефлексивний етап [364]. Окремі матеріали 

розкривають  аспекти, близькі до тематики рефлексії, зокрема статті М. Галяпи 

„Портфоліо як засіб вдосконалення”, І. Кіндрат „Інтерактивні методи в системі 

підвищення фахової майстерності педагогів”, А. Коваленко „Інтерактивні 

форми роботи з педагогами в міжатестаційний період” [77; 147; 151]. 

Отже, спираючись на теоретичний аналіз досліджень, ми визначаємо 

рефлексивну культуру педагога дошкільного навчального закладу як 

інтегративне утворення, комплекс спеціальних знань, умінь і ставлень, які 

забезпечують готовність, здатність та прагнення здійснювати рефлексію на 

основі педагогічних цінностей, урахування фахової специфіки з метою 

особистісного й професійного самовдосконалення, підвищення ефективності 

педагогічної діяльності. 

У результаті проблемного аналізу літератури було окреслено 

концептуальні підходи до визначення сутності феномену рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів: культурологічний, 

особистісно зорієнтований, компетентнісний, аксіологічний та акмеологічний. 

Наразі актуальним є питання про формування культури фахівців, у якій 

поєднуються професіоналізм, інтелігентність, високий рівень культури, 

творчий підхід до виконання своєї діяльності і т. ін. Культурологічний підхід до 
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проблем професійної освіти, важливість якого обґрунтовується в роботах 

Є. Бондаревської [52], І. Зязюна [131], І. Зимньої [127], І. Колмогорової [154], 

Н. Крилової [185], В. Сластьоніна [303], дозволяє подолати суперечність між 

духовним і матеріальним у сфері освіти, розширити дослідницькі й прикладні 

межі, забезпечити панорамний багатовимірний погляд і полісистемне 

пояснення сутності культурних проблем, цінностей та компонентів сучасної 

освіти.  

Науковці переконані, що інструментально-нормативна модель підготовки 

спеціаліста потребує заміни на культурно-творчу, яка спиратиметься на основні 

взаємозумовлені проблемно-смислові аспекти освіти: 1) особистісне зростання 

за допомогою розвитку структур культурної діяльності, зрушення в 

особистісному культурному творчому досвіді; 2) зростання рівня культури 

окремих освітніх процесів, систем, спільнот; 3) розвиток і зростання рівня 

культури освіти як галузі в цілому, зміна соціокультурного контексту освіти. У 

своєму дослідженні ми підтримуємо позицію І. Колмогорової, яка визначає 

культурологічний підхід до формування педагогічної культури вчителя як 

„сукупність теоретико-методологічних положень та організаційно-педагогічних 

заходів, спрямованих на створення умов для освоєння й трансляції 

педагогічних цінностей і технологій, котрі забезпечують творчу самореалізацію 

особистості вчителя у професійній діяльності” [154, с. 166]. 

Особистісно зорієнтований підхід забезпечує розвиток і 

самовдосконалення особистості як суб’єкта пізнання і предметної діяльності, 

ґрунтуючись на виявлених індивідуальних особливостях; поєднує виховання 

та освіту в єдиний процес допомоги, соціально-педагогічного захисту й 

особистісного розвитку; передбачає реалізацію  підтримки об’єкта в 

усвідомленні себе особистістю, виявленні, розкритті можливостей, становленні 

самосвідомості, формуванні особистісно значущих і суспільно прийнятих 

самовизначень, самореалізації, самоутвердження. Аналіз робіт І. Беха [33], 

Є. Бондаревської [52], І. Зязюна [131], С. Подмазіна [285], А. Хуторського 

[383], І. Якиманської [397] та ін. дає змогу окреслити низку ключових аспектів 
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особистісно зорієнтованого підходу: „відправною точкою” і „кінцевим 

пунктом” освітньої діяльності є суб’єктний досвід; „знеособлених знань не 

буває”;  суб’єкт має право на власне цілевизначення та вибір форм 

опрацювання навчального матеріалу, способів самоконтролю, самооцінки, 

саморефлексії індивідуальної освітньої траєкторії. Слідом за Є. Бондаревською 

вважаємо, що у контексті особистісно зорієнтованого підходу основне 

завдання освіти – не сформувати і не виховати, а знайти, підтримати, 

розвинути людину в людині і закласти в неї механізми самовизначення, 

самореалізації, саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту, 

самовиховання й інші, необхідні для становлення самобутнього особистісного 

образу й гідного людського життя, для діалогічної й безпечної взаємодії з 

людьми, природою, культурою, цивілізацією [52]. 

Одним із перспективних підходів у підвищенні ефективності професійної 

освіти та навчання протягом життя є компетентнісний підхід, спрямований на 

комплексне засвоєння різних знань та способів практичної діяльності шляхом 

підвищення кваліфікації та самоосвіти, завдяки яким фахівець набуває 

здатності до успішної власної реалізації в професійній діяльності. З огляду на 

це,  дослідники означеної проблеми (І. Бех [34], Н. Бібік [38], І. Зимня [127], 

Н. Кузьміна [189] та ін.) зазначають, що завдання сучасної освіти полягає не 

тільки в тому, щоб дати професійні знання, а й у тому, щоб підготувати 

фахівця, який глибоко розуміє і знає свою роль у суспільстві, вміє творчо 

використовувати здобуті знання на практиці, працювати з людьми, цінує 

колективний досвід, прислухається до думки колег, критично оцінює досягнуте.  

На думку І. Беха, компетентнісний підхід забезпечує вищий рівень 

компетентності суб’єкта навчання, який характеризується сформованістю 

наукового поняття „компетентність” як єдності, де науково орієнтована основа 

дій визначає логіку її виконання [34]. У контексті розвитку рефлексивної 

культури для нас важливі визначені Н. Бібік основні компетентності педагога: 

бачення внутрішньої альтернативності рішень будь-якої діяльності;  установка 

на співпрацю та діалог, здатність організувати спільну діяльність; уміння 
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користуватись інформацією, наявність „мозаїчної картини світу”; здатність 

бачити себе на місці іншого й розуміти його почуття, віру, переконання; 

навчання співпраці та діалогу на рівні взаємодії окремих людей, носіїв різних 

поглядів і культур [38]. Отже, спираючись на вищезазначені дослідження,  

реалізацію компетентнісного підходу на практиці ми бачимо, перш за все, в 

оновленні змісту освіти, який орієнтуватиме на вироблення не лише 

предметних знань, умінь та навичок, а й на формування ключових компетенцій. 

Очевидно, що у процесі саморозвитку й самоствердження особистість 

виробляє власну систему цінностей. Аксіологічний підхід, як стверджують 

дослідники Г. Дегтяр [91],  І. Ісаєв [133], Д. Леонтьєв [205], В. Сластьонін [336], 

та ін., не тільки проголошує людину як найвищу цінність суспільства і самоціль 

суспільного розвитку, але й дозволяє вивчати явища з точки зору закладених у 

них можливостей задоволення потреб людини. Сутність аксіологічного 

підходу, на думку В. Сластьоніна, розкривається через систему базових 

принципів: рівноправність філософських поглядів у межах єдиної 

гуманістичної системи цінностей при збереженні різноманітності їхніх 

культурних й етнічних особливостей; рівнозначність традицій і творчості, 

визнання необхідності вивчення й використання вчень минулого і можливості 

духовного відкриття в сьогоденні й майбутньому; екзистенціальна рівність 

людей, діалог і подвижництво [336]. 

 Педагогічний вектор аксіологічного підходу спрямований на створення 

умов для сприйняття й прийняття особистістю загальнолюдських і 

національних цінностей як власних, перетворення їх на особистісні цінності та 

суб’єктивні життєві смисли. Саме ця обставина зумовила його вибір як 

методологічної основи дослідження процесу розвитку рефлексивної культури 

педагогів дошкільних навчальних закладів. Спираючись на дослідження Г. 

Дегтяр, під аксіологічним розумінням рефлексивної культури ми маємо на увазі 

ціннісні установки буття педагога, які залежать від багатства особистості 

педагога, спрямованості професійної діяльності, розвиненої самосвідомості, 

відбиття внутрішнього світу [91, с. 59].  
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Акмеологічний підхід, що визначає інтеграційну характеристику 

особистості, яка підсумовує основні параметри власної зрілості (соціальної, 

психологічної, етичної, професійної), передбачає орієнтацію на життєвий успіх 

і досягнення вершини в розвитку, досліджувався О. Анісімовим [8], 

А. Деркачем [98], О. Дубасенюк [104], І. Єрмаковим [113], Н. Кузьміною [189], 

Г. Сазоненко [2], І. Семеновим [326].  

У контексті нашої роботи означений підхід окреслює професіограму 

педагога-акмеолога у таких вимірах: 1) гуманіст (сповідує загальнолюдські 

цінності, філософію вітчизняної освіти); 2) дослідник (прагне до постійного 

підвищення своєї професійної майстерності, досконало володіє гнучким 

педагогічним мисленням, здійснює аналіз процесу й результатів діяльності 

через призму можливих вершин досягнень; 3) творець (генератор ідей, 

організатор розвивального акмеологічного середовища). Оскільки проблема 

саморозвитку і сходження педагога до власного „акме” складна й залежить від 

багатьох умов і факторів ми визначаємо ті, що тотожні розвитку рефлексивної 

культури: високий рівень мотивації, потреби в досягненнях, особистісно-

професійні стандарти, прагнення до самореалізації; рівень професійного 

сприйняття, мислення; престиж професійної майстерності; психологічні 

професійно важливі якості та індивідуальні прояви здібностей у діяльності і 

професійному розвитку. 

Таким чином, дослідження рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів з позицій культурологічного, особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного, аксіологічного та акмеологічного підходів дало змогу 

визначити її сутність як психолого-педагогічної категорії і компонентну 

структуру. 

Цілком очевидно, що будь-яка система являє собою комплекс цілей, 

завдань, принципів, методів, змістової структури, умов, засобів, організаційних 

форм і методичних прийомів діяльності. Аналіз теоретичних конструктів 

(Т. Бондаренко, Г. Дегтяр, В. Єлисеєв, М. Лук’янова, М. Набережнєва, 

К. Павелків, Н. Пінєгіна, С. Степанов, В. Сластьонін, Т. Шелкунова та ін.) 
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дозволив сформувати власний підхід до структури рефлексивної культури, яка 

містить когнітивний, мотиваційно-емоційний та процесуальний компоненти. 

Проте перелічені компоненти неоднозначно трактуються вченими, більшість 

дослідників використовує їх частково, відносить їх до показників або критеріїв 

рефлексивної культури. Схарактеризуємо більш детально кожний із 

компонентів. 

Когнітивний компонент ми розглядаємо у контексті розвитку 

пізнавальної сфери педагога як такий, що відтворює здатність людини до 

розумового сприйняття й переробки зовнішньої інформації, містить в собі 

знання, погляди, уявлення, ідеї, переконання, думки і визначається формулою 

„знаю – усвідомлюю – дію”. Словники трактують знання як перевірений 

практикою результат пізнання дійсності,  правильне її відображення в мисленні 

людини, продукт пізнання (уявлення, поняття) людьми предметів і явищ 

дійсності, законів природи і суспільства [62; 275; 337]. Теоретичному 

обґрунтуванню означеної категорії присвячено роботи І. Лернера, В. Гриньової, 

В. Красних, К. Платонова, Н. Тализіної та інших дослідників, що розкривають 

знання як змістові одиниці, які потребують не стільки інтелектуально-творчої 

роботи, скільки роботи пам’яті, і сукупність їх представляє чітко структуровану 

й ієрархізовану систему.  

Для нас є цікавою позиція В. Гриньової стосовно наукових педагогічних 

знань, що є упорядкованою і організованою системою, яка створює підґрунтя 

для творчості в цілісному педагогічному процесі, сприяє розвитку педагогічної 

культури взагалі і рефлексивної культури зокрема. Науковець підкреслює, що 

гнучкість знань виявляється в розв’язуванні варіативних завдань у нових 

ситуаціях, що  вимагає пошуку нового способу застосування раніше отриманих 

знань [83]. Схожу думку знаходимо у І. Лернера, який визначав оперативність 

знань як готовність та вміння застосовувати їх у подібних ситуаціях: чим 

досконаліше застосування, тим точніше виявляється оперативність знань [206]. 

У контексті нашого дослідження важливою є класифікація психолого-

педагогічних знань, необхідних для формування педагогічної культури, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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запропонована І. Зязюном. Науковець виокремлює:  

1) методологічні (знання загальних принципів вивчення педагогічних 

явищ, закономірностей соціалізації навчання й виховання);  

2) теоретичні (знання цілей, принципів, змісту, методів і форм 

педагогічної діяльності й закономірностей формування та розвитку особистості 

дитини);  

3) методичні (знання основ методики навчання й виховання);  

4) технологічні (знання способів і прийомів навчання та виховання) [274].  

Схожу класифікацію знаходимо у Т. Сидоренко, яка до когнітивного 

компонента  педагогічної культури включає: 1) загальну ерудицію вчителя; 

2) загальнонаукові та культурологічні  знання; 3) теоретичні знання: педагогічні, 

психологічні, культурологічні,  комунікативні,  методичні; 4) знання-засоби:  

організаційні,  інтелектуальні,  фізіологічні, інформаційні,  антропологічні; 

5) знання-цінності:  етичні,  естетичні, деонтологічні, соціологічні [331]. 

У контексті вищесказаного варто підкреслити ще одну групу знань – 

рефлексивних –  детальну характеристику якої знаходимо у  М. Алексеєва. На 

думку дослідника, вони  мають специфічну особливість, що відрізняє їх від 

інших форм знання, і дозволяє керувати розвитком мислення й діяльності [3]. 

Своєрідним індикатором і показником рівня системних знань є 

компетентність, яка характеризує актуальний стан когнітивного компонента, 

виступає необхідною вимогою до інтелектуальної перебудови. Компетентним 

ми називаємо педагога, що має достатні знання у певній галузі; з чим-небудь 

добре обізнаний, тямущий; кваліфікований [270; 275].  

Розглядаючи професійно-педагогічну компетентність вихователя 

дошкільного навчального закладу, Г. Бєлєнька зазначає, що в умовах сьогодення 

варто змінити усталені підходи до розуміння сутності означеного поняття, 

оскільки професійна компетентність вихователя охоплює різні сфери компетенції, 

кожна з яких потребує від нього, крім професійних знань і вмінь, ще й наявності 

позитивних світоглядних настанов і розвитку певних особистісних професійно 

значущих рис характеру [36], а дослідниця Л. Кідіна визначає фахову 
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компетентність вихователя як інтегральну професійно-особистісну 

характеристику, що передбачає теоретичну й практичну готовність до виконання 

професійних функцій, а також суб’єктні властивості особистості, що забезпечують 

ефективність педагогічної діяльності [146]. 

Науковці (В. Желанова, Ю. Каліновський, Н. Кузьміна, С. Степанов, 

О. Поліщук та ін.) вважають нерозривними поняття компетентності та 

рефлексії, що забезпечує найбільш ефективне володіння тими чи іншими 

знаннями й уявленнями, адекватними діяльності, яка здійснюється. Аналізуючи 

зміст професійної педагогічної діяльності, Н. Кузьміна пропонує модель 

компетентності, де самостійним елементом виступає рефлексія – процедура, 

яка вміщує аналіз мислення або діяльності, критичне ставлення до них, що 

надає людині можливість самостійно приймати рішення. Рефлексія, таким 

чином, входить до структури професійної компетентності і є системотворчим 

фактором її формування [189].  

Варто згадати, що Голландська асоціація SBL Stichting Beroepskwaliteit 

Leraren (Асоціація з підвищення кваліфікації педагогів) серед виокремлених 

семи компетенцій, що складають професійну компетентність (міжособистісні, 

педагогічні, предметні та методичні, організаційні, співпраця з колегами, 

співпраця в робочому середовищі) визначила рефлексію та розвиток [65, с. 5]. 

Рефлексивна компетентність, за визначенням С. Степанова, становить 

собою професійну якість особистості, яка дозволяє найбільш ефективно й 

адекватно здійснювати рефлексивні процеси, реалізацію рефлексивної 

здібності, що забезпечує розвиток і саморозвиток, сприяє творчому підходу до 

професійної діяльності, досягненню її максимальної ефективності й 

результативності [346].  

Уважаючи визнання домінуючої ролі рефлексивної компетентності 

абсолютно виправданим, В. Желанова визначає, що „ми постійно стикаємося з 

проблемою дефіциту даної професійної якості в студентів, що виражається у 

відсутності розуміння причин або тих педагогічних явищ, у перцептивній 
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безграмотності, стереотипізаціх стосунків із дітьми,  вторгненні в їх Я-простір, 

непрогностичності професійної діяльності тощо” [115, с. 252-253]. 

На основі аналізу наукових досліджень (Б. Ананьєв, Є. Кабанова-Меллер, 

3. Калмикова, В. Крутецький, А. Маркова, Н. Менчинська, С. Рубінштейн) ми 

визначаємо фактори сформованості когнітивного компонента в діяльності 

педагога: узагальнене перенесення засвоєних знань на новий матеріал за 

власною ініціативою; застосування розумових операцій (аналіз, синтез, 

узагальнення, абстрагування, конкретизація, порівняння, класифікація) у 

практичній діяльності; сформованість розумових якостей (самостійність, 

глибина, критичність, гнучкість, вікова динамічність) та ін. 

У структурі  рефлексивної культури когнітивний компонент 

виокремлюють дослідники  Г. Дегтяр, М. Марусинець, Т. Шелкунова, зокрема, 

підкреслюючи його роль у  поповненні знань педагога про себе як майбутнього 

професіонала та ідеальну модель професійної діяльності; усвідомленні 

сформованості власних  професійних знань, умінь, навичок, компетентності 

[91; 232; 390]. Аналіз вищезазначених джерел доводить, що реалізація 

когнітивного компонента тісно пов’язана з поняттями самопізнання та 

самоаналізу.  

Самопізнання, за трактуванням педагогічних словників, – це 

самовизначення, пізнання своїх задатків, розкриття потенційних та актуальних 

здібностей, особистісних, інтелектуальних особливостей, рис характеру, своїх 

стосунків з іншими людьми [275; 337]. Як одна із стрижневих категорій 

загальнолюдської культури самопізнання розглядається у низці наукових 

досліджень, зокрема, за М. Кузанським, зміст означеного поняття полягає в 

забезпеченні саморозвитку людської сутності конкретного індивіда, його 

особистості, неповторної індивідуальності та людяності [186], для М. Фуко – це 

окремий випадок турботи про себе, конкретне її застосування, певний спосіб 

дій аж до зміни себе, що є основою належної поведінки в будь-якій формі 

активного життя, яке відповідає принципам духовної раціональності [403].  
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Цікавою в рамках нашого дослідження є структура самопізнання, яку 

пропонує К. Ясперс: самоспостереження, саморозуміння, самопрояснення 

[398]. У психологічних дослідженнях Р. Ассаджиолі та К. Юнга зміст 

самопізнання окреслюється як пізнання людиною своєї істинної життєвої мети, 

усіх проявів особистості, цілісності та повноти власного „Я”, досягнення 

внутрішньої гармонії, оволодіння власним досвідом, глибинними 

переживаннями, і, як наслідок, можливість бути собою [13; 393].  

Роль самопізнання в педагогічній діяльності підкреслюється у працях 

вітчизняних науковців, зокрема, у А. Маркової – це комплекс уявлень учителя 

про норми, правила, вимоги, ціннісні орієнтації, що переважають в освітянській 

спільноті; пошук сенсу життя, свого істинного „Я” через зіставлення його із 

суспільними й особистісними цінностями, загальнолюдської та особистісної 

моралі або шляхом звернення до наукових досліджень і зіставлення їх 

результатів з власними індивідуально-психологічними характеристиками, 

життєвими установками [228].  

На думку В. Сластьоніна, професійне самопізнання є 

самопрограмуванням розвитку педагога, матеріалізацією власного прогнозу про 

можливе удосконалення власної особистості й передбачає виявлення 

особливостей вольового розвитку та індивідуальних якостей – емоційної сфери, 

темпераменту, характеру, мови уваги тощо [334]. 

 Ми погоджуємося з  М. Марусинець у тому, що об’єктами самопізнання 

вчителя є, насамперед: професійно-педагогічна спрямованість, педагогічні 

здібності, спеціальні знання та вміння, рівень власної активності, особливості 

характеру, які забезпечують процес адекватного сприймання педагогом своїх 

учнів, а через них, у дзеркальному відображенні, й себе [232].  

Самоаналіз, за визначенням педагогычного словника, – це порівняння, 

розгляд та аналіз думок і дій, почуттів, переживань; поділ їх на складові 

частини, визначення вхідних елементів, зіставлення актуальних результатів із 

попередніми, такий аналіз, як правило, проводиться за певним алгоритмом або 

контрольним списком запитань [271]. У контексті професійної діяльності 
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самоаналіз, на думку С. Богомаза, – це психологічний процес виявлення 

професійно значущих особливостей особистості, пояснення й підтвердження 

якості та значення своєї праці, поведінки й способу життя; вирішальний засіб 

безперечного підвищення професійної майстерності та самовдосконалення [44]. 

Аналіз наукових досліджень (Г. Бєлошапка, С. Васьківська, Н. Кузьміна 

та ін.) дає можливість виокремити в структурі готовності до педагогічного 

самоаналізу такі компоненти: 1) цілемотиваційний (рефлексивна позиція 

педагога, прагнення до самореалізації у професійній  діяльності, бажання 

постійно самовдосконалюватися; 2) когнітивний (сформованість теоретико-

методологічних, психолого-педагогічних, дидактико-технологічних знань); 

3) рефлексивний (уміння використовувати теоретичні знання у практичній 

аналітико-синтетичній діяльності, розвинуте аналітичне мислення).  

Для нас є цікавою класифікація видів самоаналізу, здійснена 

М. Лук’яновою:  

1) у залежності від рівня і ступеня усвідомленості: випадковий самоаналіз 

на спонтанному рівні від нагоди до нагоди; зовнішній самоаналіз на 

зовнішньому рівні (яким я здаюся іншим); аналіз при високому рівні 

усвідомленості – цілісний самоаналіз при взаємозв’язку аналізу себе на 

зовнішньо соціальному рівні та внутрішньо особистісному рівні;  

2) за функціональною спрямованістю: самоаналіз, спрямований на 

самопізнання; на ставлення до себе; на самоконтроль і саморегуляцію [213].  

Схоже трактування подає О. Кузнєцова, яка розрізняє самоаналіз 

зовнішніх проявів себе в соціумі (аналіз власних вчинків та їхніх наслідків, 

самоаналіз у процесі спілкування з іншими людьми, ролей, що граються, і 

проблемних життєвих ситуацій), самоаналіз внутрішнього світу своєї 

особистості (самоставлення, власні думки, почуття, мотиви, внутрішньо 

особистісні конфлікти) [187].  

Отже, спираючись на вищезазначені дослідження когнітивний компонент 

у структурі рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів 

ми окреслюємо як комплекс професійно-педагогічних знань (методологічні, 
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теоретичні, методичні, технологічні, рефлексивні, знання-засоби, знання-

цінності), які поповнюються й удосконалюються завдяки обробці інформації, 

пізнавальній діяльності, застосуванню розумових операцій, здійсненню 

процесів самопізнання і самоаналізу, і свідчать про відповідний рівень 

компетентності фахівця. 

Зміст мотиваційно-емоційного компонента становить розуміння основ 

особистісних мотивів та сформованість емоційної рефлексії. Енциклопедичні та 

словникові джерела трактують поняття мотивації як сильне бажання, потяг до 

здійснення чого-небудь, хотіння, мотиви поведінки  [62; 275]. Як складне 

інтегроване ієрархієзоване утворення особистості, її „потребовий стан”, певні 

емоції, особистісні диспозиції, оцінювальні відношення визначає мотив 

В. Желанова. Дослідниця виокремлює дві групи мотиваційних характеристик 

(змістовні, що пов’язані із сутністю діяльності, та динамічні, що розкривають 

процесуальні аспекти мотивів), які інтегруються в таких показниках: 

розвиненість, гнучкість та упорядкованість [114,  с. 73].  

Іншу класифікацію мотивів зустрічаємо у М. Марусинець: 1) власне 

навчально-професійні мотиви; 2) престижні мотиви; 3) мотиви самопізнання й 

саморозвитку, що є виявом рефлексивної мотивації; 4) широкі соціальні 

мотиви; 5) прагматичні мотиви [232]. 

Інтерес для нашого дослідження представляють позиції низки вчених 

щодо важливості формулювання потреб, зокрема, на думку Г. Костюка, 

прагнення особистості до самопізнання, самовиховання та  самовдосконалення 

є одним із показників ефективності професійного зростання  [174]; А. Маслоу 

переконаний, що людину розвиватися спонукає прагнення до цілковитої 

реалізації своїх здібностей, упевненість у собі, здатність відчувати свою 

компетентність [233]; Е. Помиткін доводить, що пробудження в людині 

прагнення до самовиховання та самовдосконалення пов’язане з 

переорієнтацією особистості з цінностей споживання на духовні цінності [289].   

У науковій літературі об’єктивно визначилися такі форми прагнень: 

наміри, потреби, неусвідомлені мотиви, установки, мрії, ідеали. Цікавою є 
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позиція А. Маркової, яка вважає, що мотивацію до навчання складають чотири 

види спонукань: значення і смисли, потреби, мета, інтерес як форма прояву 

значень і смислів, потреб і цілей [228].  

Узагальнюючи різні погляди на проблему, підкреслимо, що прагнення до 

самопізнання, саморозвитку, самовиховання та самовдосконалення – важливий 

мотив, який спонукає педагога працювати і розвиватися. Сформувавши у собі 

прагнення та мотивацію до професійного саморозвитку, педагог готовий 

отримувати знання про те, як це зробити.  

Другим складником мотиваційно-емоційного компонента рефлексивної 

культури є емоції. На зв’язок між рефлексією та емоціями  вказує І. Бех, який 

звертає увагу на існування залежності між характеристиками рефлексивного 

процесу та його емоційним збагаченням [35]; О. Леонтьєв указує на важливість 

емоцій, що виконують роль внутрішніх сигналів і стимулів, здійснюють 

головну функцію мотивації діяльності [204]. Дослідниця Г. Казанцева 

виокремлює поняття емоційної рефлексії, що означає здатність  

самозвітуватися в  тому, що  наразі відбувається у  внутрішньому світі, 

усвідомлення суб’єктом джерел власного емоційного стану з метою його 

подальшої регуляції [136].  

Варто зазначити низку досліджень, які розкривають поняття, близькі до 

емоційної рефлексії, а саме: емоційний інтелект як здатність усвідомлювати і 

розуміти власні емоції й емоції оточення, емоційна врівноваженість 

(Г. Гарднер, Д. Гоулмен, Д. Карузо, М. Лук’янова, О. Льошенко, Дж. Майер, 

Е. Носенко, П. Саловей, О. Філатова, І. Філіппова) та емоційна компетентність 

– сукупність знань, умінь і навичок, що дозволяють приймати адекватні 

рішення й діяти на  основі результатів  інтелектуальної  обробки  зовнішньої і 

внутрішньої емоційної інформації  (І. Андреєва, І. Войціх, О. Новак, К. Саарні, 

М. Райнольдс, О. Яковлева, В. Федорчук).  

Емоційна чутливість, адекватна емоційно-експресивна виразність, 

багатство переживань, емоційна гнучкість, регуляція та самоконтроль 

афективних станів, внутрішня емоційна  самодисципліна,  гармонійний 
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взаємозв’язок змісту й форми емоцій об’єднуються ученими (Ш. Амонашвілі, 

Г. Казанцева, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Т. Сущенко, О. Чебикін, 

Н. Чепелєва та інші) у поняття емоційної культури. Цікавою в контексті нашого 

дослідження є класифікація етапів розвитку емоційної культури педагога, 

визначена Л. Глазуновою:  1) когнітивний етап: „Я пізнаю емоції”; 

2) креативний: „Я співпрацюю”; 3) рефлексивний: „Я ціную емоції” [81]. 

Слідом за М. Лук’яновою ми вважаємо, що  будь-якій діяльності фахівця 

притаманний емоційний компонент, що відіграє важливу роль у формуванні 

рефлексивної культури, оскільки, проявляючись у відповідь на вплив 

актуальних проблем, сприяє мобілізації діяльності та впливає на динаміку 

психічних процесів, передбачає емоційну врівноваженість особистості, її 

оціночне ставлення до змісту діяльності, власного внеску у неї, здатність 

передбачати результат дій компонент [213]. 

До категоріального поля мотиваційно-емоційного компонента відносимо 

поняття самосприйняття, самопочуття та самооцінку. Самосприйняття, за 

словником А. Петровського та М. Ярошевського, становить собою процес 

орієнтування людини у внутрішньому світі, побудову образу себе на основі 

процесу систематичного спостереження за власною поведінкою, 

інтроспективними даними про фізіологічні, перцептивні, інтелектуальні 

процеси, готовність аналізувати свої можливості та ставити вимоги до себе, 

уміння планувати власну діяльність [304]. 

 Проблема самосприйняття у процесі цілеспрямованого розвитку 

особистості людини розглядалась у працях Л. Виготського, П. Гальперіна, 

В. Давидова, Д. Ельконіна, О. Запорожця, О. Леонтьєва, О. Лурії, 

О. Мещерякова, С. Рубінштейна. У вітчизняній психолого-педагогічній науці 

самосприйняття визначається як важливий компонент професіоналізації, який 

опосередковує розвиток особистості у професійній  сфері. Сучасні зарубіжні 

дослідження (Х. Теджфел, Дж. Тернер) розкривають означене питання у двох 

напрямах: 1) соціального (професійного) та 2) особистісного самосприйняття 

[406; 407]. У контексті нашого дослідження самосприйняття означає прийняття 
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людиною власного образу „Я-концепції”, усвідомлення своїх сильних і слабких 

сторін, бачення перспектив на шляху до „Я-ідеального”. 

Самопочуття у психолого-педагогічних джерелах трактується як 

керування своїми емоціями, почуттями, ставленнями, діями, вчинками, 

поведінкою; вміння „гасити” ті прагнення, що суперечать зовнішнім умовам та 

внутрішнім можливостям особистості [303; 337]. Ми погоджуємося з думкою 

Н. Назаренко про те, що підвищення рівня засвоєння освітнього матеріалу 

взаємозв’язане із самопочуттям педагогів, настроєм та інтелектуальним 

задоволенням, які супроводжують процес пошуку й момент успіху і 

беззаперечно позитивно впливають на активність і мотивацію професійного 

навчання [246].  

Для нашої роботи актуальним є визначення рефлексії А. Хуторським як 

вербального й невербального опису почуттів і відчувань, які протікають у тій 

чи іншій ситуації [383]. На думку дослідників (О. Бодалєв, Т. Комар, 

Н. Назаренко, А. Хуторськой та ін.), поняття самопочуття педагога близьке до 

саморегуляції, що виявляється в умінні не тільки знімати напруження, а й 

викликати відчуття стриманої сили, упевненості в собі, енергійності, 

змобілізованості, активності.  

Дослідниця І. Андріаді визначає комплекс методів саморегуляції: 

1) переключення (спрямування думки, що хвилює, на інший об’єкт); 

2) самопідбадьорювання (звернення до себе для зміцнення віри в себе); 

3) самопереконання (уміння переконати себе у здатності регулювати свої 

настрої, почуття, вчинки, дискусія із собою); 4) самонаказ (наказ собі діяти в 

певних екстремальних ситуаціях); 5) самонавіювання (визначення особистісних 

чітких установок) [6]. 

Самооцінку  дослідники окреслюють як оцінку особистістю себе, власних 

можливостей, якостей і визначення місця серед інших людей [302]. 

За Б. Ананьєвим, самооцінка є найбільш складним і багатогранним 

компонентом самосвідомості: процес опосередкованого пізнання себе, 

розгорнутий у часі, пов’язаний із рухом від одиничних, ситуативних образів 
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через інтеграцію подібних ситуативних образів у цілісну картину – поняття 

власного „Я” [5].  

На думку А. Петровського, самооцінка є результатом проекції реального 

„Я” на „Я”-ідеальне” [304], а М. Ковель вважає самооцінку основою 

внутрішньої мотивації, що  міцно пов’язана з процесом пізнання [154].  

Л. Корнєєва відзначає наступні види самооцінки у професіоналів: 

1) адекватна (виявляє міру розбіжності між рівнем домагань та реальним рівнем 

здійснення діяльності); 2) завищена (орієнтує на безперечний успіх, суб’кт 

нехтує необхідною інформацією, не докладає великих зусиль для досягнення 

своїх цілей); 3) занижена (призводить до пасивності, страху перед 

відповідальністю, наданню переваги легким цілям і завданням, очікуванню 

неуспіху); 4) неадекватна (не дозволяє повною мірою реалізувати свої 

можливості у професійній діяльності) [153]. У контексті вищесказаного варто 

відзначити позицію Р. Бернса, який підкреслював, що адекватне чи неадекватне 

ставлення до себе призводить або до гармонійності духу, забезпечуючи 

розумну впевненість у собі, або до постійного конфлікту, що інколи доводить 

людину до невротичного стану. Максимально адекватне ставлення до себе – 

вищий рівень самооцінки, – переконаний науковець [30]. 

Таким чином, на вищезазначених засадах ми характеризуємо 

мотиваційно-емоційний компонент як сукупність феноменів, що визначаються і 

проявляються через мотиваційне та емоційно-оцінне ставлення до суб’єктів та 

об’єктів особистісних і професійних взаємин.   

Процесуальний компонент означає конкретний вибір змісту та виду 

діяльності, представлений спеціально обраними методами й формами, системою 

прийомів, які сприяють продукуванню нових творчих сил, вирішенню 

проблемних ситуацій, плануванню змісту й видів діяльності учасників 

освітнього процесу з урахуванням їхніх потреб та інтересів, власного досвіду, 

можливостей матеріальної бази й особистісно-ділових якостей [302]. 

Поділяємо погляди Т. Бондаренко, яка процесуальну частину авторської 

технології характеризує як безпосередню психолого-педагогічну діяльність, що 
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представлена спеціально обраними методами та формами, сприяє педагогічному 

вирішенню проблемних ситуацій, плануванню змісту й видів діяльності 

учасників педагогічного процесу з урахуванням їх потреб та інтересів, власного 

досвіду, можливостей матеріальної бази й особистісно-ділових якостей; надає 

можливість фахівцям відчути специфіку професійних проблем, формує 

відповідальність і зацікавленість у результатах своєї діяльності [53]. Схожий 

підхід у Р. Васильєвої, на думку якої реалізація процесуального компонента 

вимагає впровадження  нових нестандартних творчих методів фахової 

підготовки, уміння застосувати педагогічні технології у професійній діяльності, 

виявляється в гнучкості, варіативності, швидкому, інколи сміливому, прийнятті 

рішень і дій, їх нетрадиційності; критичному розгляді ситуацій, подій чи явищ, 

що змінюються [60]. Ми погоджуємося також із Г. Дегтяр у тому, що 

процесуальний компонент передбачає усвідомлення, контроль і саморегуляцію 

професійних дій, психічних станів, що виникають у процесі виконання 

педагогічної діяльності на основі системи знань і розвинених умінь, зокрема 

рефлексивних [91].  

Наявність рефлексивних умінь ми визначаємо як критерій сформованості 

процесуального компонента у структурі рефлексивної культури. За 

тлумаченням педагогічних словників, уміння – це здатність людини належно  

виконувати певні дії під час певної діяльності на основі відповідних знань і 

навичок [62; 275; 337]. 

 Спираючись на  природу педагогічної  діяльності  та сутність 

професійних педагогічних умінь, науковці С. Білоконний, М. Вислогузова,  

О. Герасимова, Г. Дегтяр, М. Демідко, М. Марусинець, М. Пісоцька визначають 

роль  рефлексивних умінь у підвищенні ефективності навчально-виховного 

процесу та вдосконаленні фахової майстерності педагогів. Зокрема, 

М. Марусинець окреслює рефлексивні уміння як сукупність усвідомлених, 

цілеспрямованих дій (мислительних операцій), що дають педагогам змогу 

здійснювати рефлексивний аналіз власної діяльності, виявляти її „проблемну 

ланку”, аналізувати труднощі, що виникають у процесі професійної діяльності 
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та знаходити засоби їх усунення [232]. Зміст рефлексивних умінь педагога 

С. Білоконний вкладає у певну схему: аналіз досвіду – самоаналіз діяльності – 

самоаналіз якостей [41].  

Для нашого дослідження становить інтерес класифікація рефлексивних 

умінь, здійснена низкою науковців. Зокрема, І. Семенов, В. Слободчиков, 

С. Степанов об’єднують уміння в чотири групи:  

1) кооперативні (самовизначення в робочій ситуації; уміння утримувати 

колективне завдання; брати відповідальність за те, що відбувається в групі; 

здійснювати покрокову організацію діяльності; співвідносити результати з 

метою діяльності);  

2) інтелектуальні (визначення орієнтовної основи дії; оцінка власної 

позиції; уміння прогнозувати наступний хід дій; повертатися назад і оцінювати 

правильність обраного плану);  

3) особистісні (адекватне самосприйняття; уміння аналізувати 

себе; визначати й аналізувати причини своєї поведінки, її результати й 

допущені помилки);  

4) комунікативні (прояв емпатії (здатності до співчуття); уміння стати на 

місце іншого; розуміння причин дій іншого суб’єкта в процесі взаємодії; аналіз 

прожитих ситуацій і врахування дій інших у власних поведінкових стратегіях; 

прогнозування перспектив розвитку [326].  

Нас зацікавив також комплекс рефлексивно-перцептивних умінь учителя, 

описаний А. Реаном та Є. Роговим: пізнання власних індивідуально-

психологічних особливостей; оцінка психічного стану; здійснення різнобічного 

сприймання й адекватного пізнання особистості учня й себе [310]. 

На основі досліджень І. Семенова, В. Слободчикова, С. Степанова, 

аналізу робіт М. Аверіної, С. Білоконного, Л. Гапоненко, О. Герасимової, 

О. Даутової, М. Демідко, Л. Панової, С. Христофорова та ін. ми визначили 

основні рефлексивні уміння для педагога дошкільного навчального закладу:  

- адекватно себе сприймати, оцінювати власну позицію, визначати й 

аналізувати причини своєї поведінки, її результативні параметри й допущені 
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помилки, діагностувати професійно значущі особистісні якості, усвідомлювати  

зміни індивідуальної траєкторії власного професійного зростання; аналізувати 

кожну педагогічну подію;  

- стати на місце іншого, виявляти емпатію (здатність до співчуття), 

розуміти причини поведінки іншого суб’єкта в процесі взаємовідносин; 

аналізувати прожиті ситуації і враховувати їх досвід у власних поведінкових 

стратегіях;  

- здійснювати покрокову організацію діяльності: визначати цілі, 

планувати роботу, прогнозувати наступний хід дій, повертатися назад і 

оцінювати правильність обраного плану, корелювати результати з метою 

діяльності, прогнозувати перспективи розвитку;  

- тактично мислити, тобто конкретизувати педагогічні завдання в 

поетапні та оперативні, приймати оптимальне рішення в умовах 

невизначеності, гнучко перебудовуватися відповідно до зміни ситуації; 

об’єктивно і неупереджено оцінювати педагогічні факти та явища; доказово, 

аргументовано, ясно й дохідливо викласти власну точку зору; аналізувати й 

акумулювати у своєму досвіді кращі зразки педагогічної практики;  

- забезпечити кожній дитини підтримку в русі до самореалізації та 

творчого самовизначення, вибудувати стосунки з вихованцями на засадах 

партнерства, співтворчості й рівноправності. 

Змістова сутність процесуального компонента пов’язана з поняттями 

самоспостереження, самоконтролю, емпатії. Поняття самопочуття у рамках 

нашого дослідження тісно пов’язане з поняттям емпатії (усвідомлення 

емоційного стану іншої людини й готовність розділити її досвід, здатність 

порівнювати себе, свою поведінку, власний стан із оточенням), сутність якої 

досліджували В. Бойко, Л. Виговська, Т. Гаврилова, В. Кротенко, 

С. Максимець, О. Орищенко, Н. Чепелєва та ін. У психологічних та 

педагогічних енциклопедіях, подається таке визначення самоконтролю: 

конативна особистісна спрямованість, здатність контролювати власну 

http://ua-referat.com/Стану
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діяльність, здійснювати намічену програму, не відволікатися сторонніми 

справами, усвідомлювати причини своєї поведінки [275; 304].  

У наукових джерелах (П. Анохін, Ю. Бабанський, М. Боришевський, 

Л. Виготський, П. Підкасистий ті ін.) відображено різноманітні підходи до 

визначення сутності самоконтролю: 1) якість особистості; 2) акт розумової 

діяльності; 3) метод саморегуляції поведінки; 4) компонент навчальної та 

професійної діяльності.  

Формулюючи означене поняття, Б. Ельконін підкреслює, що дія 

контролю полягає у порівнянні дії та результату із зразком через попередній 

образ [107]. Схожа думка П. Гальперіна, який вважає, що процес самоконтролю 

здійснюється за допомогою критерію, мірки, зразка, і уточнює: не всякий 

контроль є увага, натомість, не всяка увага означає контроль [76]. Варто 

відзначити окреслені П. Блонським стадії прояву самоконтролю відносно 

засвоєння матеріалу: 1) відсутність усякого контролю (процес засвоєння 

матеріалу); 2) стадія „повного самоконтролю” (перевірка повноти репродукції 

засвоєного матеріалу); 3) стадія „вибіркового самоконтролю”; 4) відсутність 

видимого самоконтролю [42].  

Важливими для нашої роботи є визначення самоконтролю як особливим 

психологічним механізмом людини як суб’єкта діяльності, пізнання і 

спілкування (В. Слободчиков); умови адекватного психічного відображення 

людиною внутрішнього світу й об’єктивної реальності та ознаки розвинутої 

рефлексії (М. Лук’янова) [337; 213]. Аналіз наукових джерел  дозволяє 

визначитись із власним підходом до окреслення процесуального компонента, 

який виявляється через аналіз виконання навчальних дій, здатність розв’язувати 

професійні задачі самостійно чи в колективі, порівняння отриманих і кінцевих 

результатів, прогнозування  розвитку  рефлексивної культури педагогів, 

реалізацію  індивідуальних  програм  особистісного й професійного 

саморозвитку.  

Таким чином, тісна взаємодія когнітивного компонента (позиція 

„Я можу”), складниками якого є знання, уявлення й позиції; мотиваційно-
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емоційного (позиція „Я хочу”), виявленого в різних видах емоцій, що 

ґрунтуються на особистісних переживаннях; процесуального компонента 

(позиція „Я буду”),  що виявляється в комунікативній та діяльнісній сферах, 

емпатійних здібностях, надає методологічне підґрунтя для визначення критеріїв 

ефективності взаємозв’язку компонентів рефлексивної культури.  

Отже, урахування взаємозалежності всіх складників створює об’єктивну 

та панорамну картину рівня розвитку рефлексивної культури у педагогів 

дошкільних навчальних закладів. Визначені рівні рефлексивної культури  як 

професійно важливої якості у педагогів забезпечують можливість проведення 

діагностичного дослідження з означеної проблематики. Це є перспективою 

подальших розвідок з метою визначення психолого-педагогічних умов 

розвитку рефлексивної культури.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічних засад проблеми дозволяє 

зробити такі висновки. 

1. Установлено, що досліджуваній нами проблемі присвячено значну 

кількість наукових праць, хоча у філософських, психологічних і педагогічних 

джерелах відсутній єдиний підхід до тлумачення дефініцій „ рефлексія” та 

„рефлексивна культура”. Аналіз наукової літератури дозволив визначити 

основні філософські позиції трактування рефлексії (принцип людського 

мислення; процес пізнання; діяльність, що впливає на духовний розвиток 

особистості); психологічні (рефлексивний вихід людини за межі власної 

життєдіяльності, який потребує додаткових процедур і логічного знання; 

взаємодія кооперативного, особистісного, комунікативного інтелектуального та 

аксіологічного аспектів у здійсненні рефлексії) і педагогічні 

(самоспостереження, самопізнання та самоаналіз; оцінювання себе, власної 

діяльності та оточення; усвідомлення індивіда, як сприймають, знають, 

розуміють його інші). Разом із цим тема рефлексії вихователя дошкільного 
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навчального закладу в системі післядипломної освіти не є поширеною в 

дослідницьких розвідках, бракує розроблених методик і технологій системного 

рефлексивного навчання педагогів дошкільних закладів. 

2. Охарактеризовано зміст базових понять „рефлексія” й „рефлексивна 

культура”. Рефлексія розглядається як важлива якість особистості, що 

передбачає міркування щодо своїх думок і психічних переживань,  

самоспостереження, самоаналіз та самооцінку; мисленнєвий процес, 

спрямований на розуміння, усвідомлення себе, здібностей, характеру, 

поведінки, досвіду, відчуттів, станів, стосунків із іншими, власних задач і 

призначення; фактор збагачення  духовного світу й вдосконалення професійної 

майстерності. Рефлексивна культура педагога дошкільного навчального 

закладу – інтегративне утворення, комплекс спеціальних знань, умінь і 

ставлень, які забезпечують готовність, здатність і прагнення здійснювати 

рефлексію на основі педагогічних цінностей, урахування фахової специфіки з 

метою особистісного й професійного самовдосконалення, підвищення 

ефективності педагогічної діяльності.  

3. Виокремлено й узагальнено стрижневі  аспекти стосовно підвищення 

кваліфікації працівників у системі післядипломної педагогічної освіти, зокрема, 

андрагогічний, акмеологічний і фасилітативний, які нерозривно пов’язані з 

процесом саморозвитку, самореалізацією й рефлексивною культурою педагогів. 

Проаналізовано стан проблем, наявних в організації підвищення кваліфікації 

педагогів (професійний рівень андрагогів; зміст і форми навчання; здійснення 

наступності між курсовим і міжкурсовим етапами підвищення кваліфікації у 

межах концепції безперервної освіти; створення відповідного навчального 

середовища для ефективного професійного зростання педагогів). 

4. Відповідно до теоретичних основ професійного навчання, аналізу 

процесу підвищення професійної кваліфікації в системі післядипломної 

педагогічної освіти та спостереження за діяльністю педагогів дошкільних 

навчальних закладів, узагальнених даних про особливості прояву знань, умінь і 

навичок рефлексії було визначено компоненти рефлексивної культури: 
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когнітивний (включає знання людини про об’єкти власної діяльності і себе як її 

суб’єкта), мотиваційно-емоційний (об’єднує феномени, що визначаються і 

проявляються через мотиваційне та емоційно-оцінне ставлення до суб’єктів та 

об’єктів особистісних і професійних взаємин) та процесуальний (полягає у 

доборі найефективніших методів і прийомів, які сприяють плануванню змісту й 

видів рефлексивної діяльності учасників освітнього процесу з урахуванням 

їхніх потреб, інтересів та власного досвіду). 

5. З’ясовано, що потреба удосконалення професійної компетентності 

педагогів дошкільних навчальних закладів зумовлює актуальність дослідження 

рефлексивної культури, яка є системоутворювальним фактором 

професіоналізму і зрілості педагога, важливим ресурсом особистісного й 

фахового розвитку, засобом саморозвитку в умовах особистісно зорієнтованої 

парадигми сучасної освіти. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 

2.1. Обґрунтування  методики дослідження стану рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів  

 

Визначення основних підходів до вивчення феномена рефлексії у 

професійній діяльності педагога, здійснене у розділі 1, дало змогу 

окреслити положення, які лягли в основу дослідження розвитку у педагогів 

рефлексивної культури: 

- професійна рефлексія передбачає  розуміння й  усвідомлення 

педагогом усієї структури системи власних відносин і взаємоспілкування з 

усіма суб’єктами освітнього процесу; міри своєї професійної компетентності, 

комунікативних, методичних і загальнопедагогічних знань, умінь і навичок; 

- педагогічна рефлексія – джерело творчості, без якого неможлива 

професійна діяльність; основа особистісно зорієнтованого, діяльнісного, 

акмеологічного, компетентнісного та аксіологічного підходів; необхідний 

поштовх для пошуку й імпровізації; спосіб виявлення та формулювання 

бар’єрів і труднощів, а також індивідуальних досягнень педагога;  

- рефлексивна культура є вирішальним фактором, що утворює систему 

професіоналізму, визначається сукупністю здібностей, способів і стратегій, які  

забезпечують усвідомлення й подолання стереотипів особистісного досвіду і 

діяльності педагога шляхом їх переосмислення, розв’язання проблемних 

ситуацій, які виникають у процесі вирішення професійних завдань;  

- цілеспрямована та систематична робота з розвитку професійної 

рефлексії на усіх рівнях системи післядипломної освіти сприяє покращенню 

якості знань, умінь і навичок педагогів, підвищенню їх потреби в саморозвитку, 

самовдосконаленні, розвиває творчу активність;  
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- розвиток рефлексивної культури необхідно починати з найперших 

кроків формування професійних якостей; ступінь розвитку рефлексії 

виявляється в тому, наскільки педагог спроможний координувати та 

інтегрувати всі інші свої якості для ефективної реалізації професійної 

діяльності. 

Констатувальний експеримент був спрямований на визначення змісту та 

з’ясування рівнів розвитку рефлексивної культури педагогів. В експерименті 

взяли участь педагоги дошкільних навчальних закладів міст Новоград-

Волинський, Київ, Одеса (382 чоловіки). Експеримент відбувався в природних 

умовах, тобто не порушуючи звичної логіки освітнього процесу. Опитування 

здійснювалось під час літніх канікул із метою забезпечення чистоти 

експерименту та створення умов для спокійного, вдумливого самоаналізу 

власної діяльності.  

Визначення, опис і характеристика компонентів рефлексивної культури 

зробили можливим її вимірювання. Під час розроблення критеріїв розвитку 

рефлексивної культури дошкільних навчальних закладів ми виходили із 

загальноприйнятого тлумачення поняття критерію (др.-грец. κριτήριον – засіб 

судження), а саме –  „одна із основних ознак, мирило для визначення, оцінки, 

класифікації чого-небудь” [194, c. 395].   

Для дослідження рівнів рефлексивної культури педагогів було виділено 

такі критерії оцінювання та показники означеного системно-структурного 

утворення: 

- когнітивний – критерій оцінювання когнітивного компонента, що 

виявляється у показниках: знання про рефлексію й рефлексивну культуру; 

знання засобів і технологій рефлексивного навчання; знання про сучасні вимоги 

до особистісного та професійного розвитку педагога дошкільного навчального 

закладу; 

- емоційно-ціннісний – критерій оцінювання мотиваційно-емоційного 

компонента розкривається через показники: усвідомлення значення рефлексії 

для особистісного життя й професійної діяльності і потреби у її 
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систематичному здійсненні; емоційно-ціннісне ставлення до себе й оточення; 

прагнення до самопізнання, самовдосконалення, адекватного самооцінювання;  

- діяльнісно-результативний – критерій оцінювання процесуального 

компонента, показниками якого є: володіння рефлексивними уміннями і 

навиками; здатність розв’язувати проблемні ситуації в особистісній і фаховій 

сферах; кооперативно-комунікативний підхід до здійснення рефлексивної 

діяльності; реалізація індивідуальних програм особистісного й професійного 

саморозвитку. 

На основі визначених критеріїв та аналізу наукових підходів було 

схарактеризовано чотири рівні розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів: високий, достатній, середній, низький 

(таблиця 2.1).  

Таблиця 2.1 

Рівні розвитку рефлексивної культури 

 педагогів дошкільних навчальних закладів 

 

Критерії Рівні 

 

 

Когнітивний  

Н
и

зь
к
и

й
 

- безсистемні та неглибокі знання про рефлексію й 

рефлексивну культуру; 

- пошук причин невдач поза собою, нехтування 

нормами, правилами, вимогами, ціннісними 

орієнтаціями, притаманними педагогу; 

- нерозуміння  власного внутрішнього світу і свого 

призначення, необ’єктивний аналіз своїх можливостей, 

невміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки і 

визначати цілі 
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Продовження таблиці 2.1 

 

 

С
ер

ед
н

ій
 

- слабка орієнтація в цінностях та змісті рефлексії та 

рефлексивної культури, фрагментарні й поверхові знання 

про процеси їх формування; 

- відносне розуміння цілей і важливості 

рефлексивної діяльності, але здійснення її епізодично, за 

поданою схемою або під контролем андрагога; 

- невміння визначати і аналізувати причини своєї 

поведінки, її результативні параметри й допущені 

помилки; 

- наявність поверхового розуміння свого 

призначення, нерозвинута здатність пред’являти вимоги 

до себе та  реально оцінювати власні можливості, 

прагнення уникнути невдач 

Д
о

ст
ат

н
ій

 

- наявність осмислених і різнопланових, але 

недостатньо структурованих, знань про рефлексію й 

рефлексивну культуру;  

- розуміння механізмів формування рефлексивних 

умінь і навиків, уміння ставати на позиції різних 

„спостерігачів” під час аналізу ситуації; 

- знання своїх слабких і сильних сторін, здатність до  

здійснення самопізнання та самоспостереження, визнання  

власних помилок і готовність у випадку невдачі до 

перегляду способів поведінки 

 

В
и

со
к
и

й
  

- наявність знань про рефлексію й рефлексивну 

культуру, що характеризуються повнотою, глибиною і 

системністю; 

- розвинута готовність застосовувати різноманітні 

методи в рефлексивній діяльності, досліджувати власні 

нові можливості й використовувати їх для подальшого 

зростання;   

- здатність до серйозних міркувань про своє 

призначення, повна ідентифікація  з виконуваними 

професійними  та  соціальними  ролями 
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Продовження таблиці 2.1 
 

Емоційно-

ціннісний 

Н
и

зь
к
и

й
 

- індиферентне ставлення до рефлексії, неготовність 

до здійснення самоспостереження і самопізнання, 

відсутність потреби у систематичному самоаналізі; 

- невпевненість у собі, почуття тривоги, 

пригніченість, страх припуститися помилки, невміння 

контролювати власний емоційний стан,  професійна та 

соціальна дезадаптації; 

- негативне або невизначене ставлення до себе, 

різних аспектів особистого життя й професійної 

діяльності, поверхове уявлення про власні 

ідентифікаційні характеристики, переоцінювання або 

недооцінювання своїх  здібностей та умінь; залежність 

від думки та оцінки оточення, відсутність емпатії 

 

С
ер

ед
н

ій
 

- недостатня орієнтація на самопізнання й 

саморозвиток або  її відсутність, неготовність до 

систематичного здійснення самоаналізу; 

- неготовність сприймати себе, нестійка емоційна 

оцінка рівня своїх якостей та особистісних рис,схильність 

до підвищення емоційної та фізичної напруги, але 

готовність до професійної й соціальної адаптації, 

адекватного сприймання поведінкових проявів інших 

людей; 

- загальні уявлення про власні ідентифікаційні 

характеристики та нестійка мотивація до особистісного й 

фахового розвитку, сумніви щодо власних сил у 

подоланні життєвих і професійних перешкод 

 

Д
о

ст
ат

н
ій

 

- готовність до  систематичного самоспостереження, 

саморегуляції та самоідентифікації,  усвідомлення ролі 

рефлексії для особистого життя й професійної діяльності;  

- адекватне сприйняття себе, власних внутрішніх 

станів і різних аспектів особистого життя й професійної 

діяльності, відсутність труднощів в адаптації, уміння 

відчувати настрій інших людей, переважання позитивних 

емоцій, спрямованих на продуктивну взаємодію з іншими 

людьми; 

- реальна самооцінка власних можливостей, 

здібностей і вмінь, упевненість у значущості зусиль для 

досягнення поставленої мети, здатність керувати своєю 

поведінкою, самовдосконалюватись 
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Продовження таблиці 2.1 
 

 
В

и
со

к
и

й
 

- сформована потреба у систематичному здійсненні 

рефлексії в особистому житті й професійної діяльності;    

- наявність інтересу до власного внутрішнього світу 

та  іншої  людини, позитивному сприйнятті себе, власних 

внутрішніх станів і різних аспектів особистого життя й 

професійної діяльності;розвинуті емпатійні здібності; 

- наявність позитивної Я-концепції, усвідомлення 

готовності вирішувати проблеми будь-якого рівня 

професійної діяльності, прагнення до досягнення 

найвищих можливих результатів професійного та 

особистісного розвитку 

 

Діяльнісно-

результативний 

Н
и

зь
к
и

й
 

- несформована здатність контролювати свою 

діяльність,  відсутня потреба у цілевизначенні; невміння 

орієнтуватися в особливостях власної внутрішньої 

діяльності та небажання відмовлятися від способів 

поведінки, що не виправдали себе; 

- страх перед самостійним розв’язанням проблемних 

ситуацій; неспроможність коректувати свою поведінку і  

бачити кінцеву мету власної діяльності; 

- неприйняття критики, неспроможність реально 

оцінити взаємини з колегами, пасивність у 

комунікативній та кооперативній діяльності;  

- відсутність здатності прогнозувати  підвищення  

ефективності власної роботи, планувати перспективи 

розвитку 

 

С
ер

ед
н

ій
 

- нечіткі уявлення про шляхи продуктивного 

самовдосконалення, несистематичний контроль власної 

діяльності; 

- наявність імпульсивного оцінювання і рішення 

ситуації, невміння з’ясовувати причини виникнення 

проблем, відсутність критичного мислення; 

- відсутність побоювань щодо отримання 

негативної інформації про себе, позитивне оцінювання 

взаємин із колегами, але ситуативна активність у 

комунікативній та кооперативній діяльності; 

- інтерес до  прогнозування перспектив розвитку,  

готовність до індивідуального бачення цілей і завдань, 

водночас невисокий рівень усвідомлення й оцінки себе як 

людини і фахівця 
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Продовження таблиці 2.1 
 

 

Д
о

ст
ат

н
ій

 

- пред’явлення  вимог до себе; дослідження  нових 

можливостей і використання їх для подальшого зростання, 

контроль над власними діями, в тому числі і думок 

(суджень); 

- уміння визначати й аналізувати причини своєї 

поведінки, її результативні  параметри і допущені 

помилки; долати труднощі, прогнозувати наступний хід 

дій, повертатися назад і оцінювати правильність обраного 

плану; 

- готовність брати на себе відповідальність за якість 

здійснення професійної  рефлексії та фахової діяльності; 

сприйняття критики як шлях до самовдосконалення; 

позитивне ставлення до колективного пошуку 

розв’язання ситуацій;  

- розуміння своїх теперішніх якостей у порівнянні з 

минулими; прогнозування перспектив розвитку; 

спрямованість на розроблення програми 

самовдосконалення 

 

 

В
и

со
к
и

й
  

- здатність здійснювати покрокову організацію 

діяльності, співвідносити результати з метою діяльності, 

ставити перед собою ціль й не відволікається під час її 

досягнення; відображення прагнень, знань, умінь у 

рефлексивних мотивах поведінки; 

- уміння аналізувати педагогічну ситуацію в динаміці 

її розвитку, бачити близькі та віддалені результати; 

конкретизувати педагогічні завдання в поетапні та 

оперативні, приймати оптимальне рішення в умовах 

невизначеності, гнучко перебудовуватися по мірі зміни 

ситуації; 

- готовність  вступати  в  особистісні, діалогічні  

взаємини з іншими, гуманістична  установка  на  

спілкування; спроможність утримувати колективне 

завдання, брати відповідальність за те, що відбувається в 

групі; вирішувати проблеми будь-якого рівня професійної 

діяльності і прагнення до досягнення найвищих можливих 

результатів професійного та особистісного розвитку; 

- уміння рефлексувати  зміни  індивідуальної  

траєкторії  власного професійного  зростання, створювати 

особистісні рефлексивні моделі професійної діяльності,  

реалізовувати індивідуальні  програми  особистісного й 

професійного саморозвитку. 
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Отже, визначено такі рівні розвитку рефлексивної культури:  

1)  високий рівень – педагог розглядає рефлексію як засіб підвищення 

фахової компетентності і постійно здійснює самоаналіз і самооцінювання 

педагогічної діяльності та особистісного розвитку; знання про рефлексію і 

рефлексивну культуру характеризуються повнотою, глибиною й системністю; 

рефлексивна діяльність відзначається різноманітністю застосовуваних методів, 

прийомів, технік, самостійно створених рефлексивних моделей та 

індивідуальних програм саморозвитку; 

2)  достатній рівень – педагог розуміє важливість рефлексивної діяльності 

та механізмів розвитку рефлексивних умінь і навиків, має осмислені, 

різнопланові, але недостатньо структуровані знання про рефлексію й 

рефлексивну культуру; уміє визначати й аналізувати причини своєї поведінки, 

адекватно сприймає себе і оцінює власні можливості, спрямований  на 

розроблення програми самовдосконалення; 

3) середній рівень – педагог позитивно ставиться до рефлексії, але 

здійснює її епізодично, не пов’язує розвиток рефлексивної культури з рівнем 

власної професійної майстерності; знання про рефлексивну культуру 

фрагментарні та поверхові; рефлексивна діяльність носить епізодичний 

характер і здійснюється за умови наявності зовнішнього контролю;  

4) низький рівень – ставлення педагога до рефлексії індиферентне; 

відсутня потреба у її здійсненні, має безсистемні та неглибокі знання про 

рефлексію і рефлексивну культуру; наявні невпевненість у собі, залежність від 

думки та оцінки оточення, відсутність емпатії. 

Відповідно до логіки дослідження нами була розроблена програма 

дослідницького експерименту з метою вивчення особливостей та рівнів 

розвитку рефлексії й рефлексивної культури у педагогів дошкільних 

навчальних закладів. Варто відзначити, що сучасні розробки моніторингових 

засобів вивчення рефлексивної культури виокремлюють діагностичні 

можливості як усного опитування (у якому краще досліджуються гнучкість та 

оперативність дій педагога), так і письмового (забезпечує системність та 
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узагальненість результатів дослідження). З огляду на особистісно-типологічний 

характер рефлексивної діяльності педагогів поряд із методами спостереження 

та бесіди ми обрали анкетування, опитування, тестування, графічне й 

проективне малювання, акмеологічні методи, що дозволило всебічно вивчити 

рівні готовності до рефлексії та пошуку причини власних помилок і розв’язання 

проблемних ситуацій, визначити наявність фахових знань із врахуванням 

специфіки діяльності дошкільних навчальних закладів,  умінь і здібностей 

стосовно самосприйняття, самопізнання, саморегуляції, самоаналізу, 

самооцінки та самоконтролю. 

Для оцінки розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів за визначеними критеріями було розроблено методичну 

карту дослідження та використано низку методик  (таблиця 2.2) 

Таблиця 2.2 

Методична карта дослідження рівнів 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів 

Критерії Показники Методи дослідження 

Когнітивний знання про рефлексію і 

рефлексивну культуру  

Анкета „Рефлексія в особистіній і 

професійній діяльності” (авторська 

розробка) 

Тест „Рефлексія і рефлексивна 

культура: теоретичні аспекти” 

(авторська розробка) 

знання про засоби й 

технології рефлексивного 

навчання 

Опитувальник „Готовність 

педагогів  до рефлексивного 

навчання” (авторська розробка) 

знання про сучасні вимоги 

до особистісного та 

професійного розвитку 

педагога дошкільного 

навчального закладу 

Анкета „Самоаналіз особливостей 

професійної діяльності педагога 

дошкільного закладу” (авторська 

модифікація анкет Є. Рогова 

„Самоаналіз стимулів і перешкод” 

та „Бар’єри педагогічної 

діяльності”)  

Метод незакінчених речень „Як 

вихователь дошкільного 

навчального закладу я знаю…” 
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Продовження таблиці 2.2 
 

Емоційно-

ціннісний 

усвідомлення значення 

рефлексії для 

особистісного життя й 

професійної діяльності і 

потреби у її 

систематичному здійсненні 

Методика „Діагностика рівня 

розвитку рефлексивності”  

А. Карпова  (авторська модифікація) 

емоційно-ціннісне 

ставлення до себе й 

оточення, наявність 

емпатії 

Методика  вивчення спрямованості 

особистості В. Смекала, М. Кучера 

(авторська модифікація)  

Проективний тест „Дерево” 

(Д. Лампен, модифікація 

Л. Пономаренко)  

прагнення до 

самопізнання, 

самовдосконалення, 

адекватного 

самооцінювання  

Методика „Хто я?”  М. Куна і 

Т. Макпартленда  

Метод  інтерв’ювання  „Що Ви 

знаєте про себе?” 

Ілюстративний метод „Мій герб”  

Діяльнісно-

результативний 

сформованість 

рефлексивних умінь  

 

Методика визначення рівня 

сформованості педагогічної 

рефлексії О. Калашнікової 

Графічний метод „Мої уміння: 

сьогодні й завтра” 

здатність розв’язувати 

проблемні ситуації в 

особистісній та фаховій 

сферах 

Методика визначення 

рефлексивності мислення  

О. Анісімова  

 

кооперативно-

комунікативний підхід до 

здійснення рефлексивної 

діяльності 

Опитувальник „Робота в групі”                  

(модифікація методики Р. Белбіна 

„Командні ролі” ) 

Проективна методика „Малюнок 

малої групи” (за К. Агєєнковою та 

А. Драпезою)  

Метод інтерв’ювання „Чим я можу 

бути цікавим для своїх вихованців, 

колег?” 

реалізація індивідуальних 

програм особистісного й 

професійного 

саморозвитку 

 

Опитувальник „Самопрогноз” 

(модифікація методики 

самоставлення В. Століна і 

С. Пантелєєва) 

Акмеологічна методика 

„Будівництво сходинок 

індивідуальних досягнень”  
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Таким чином, на констатувальному етапі для визначення рівнів 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів ми 

використали різні методи дослідження: 1) методики „Діагностика рівня розвитку 

рефлексивності” А. Карпова, „Хто я?” М. Куна і Т. Макпартленда, „Визначення 

рівня сформованості педагогічної рефлексії” О. Калашнікової, „Визначення 

рефлексивності мислення”  О. Анісімова; „Вивчення спрямованості особистості” 

В. Смекала, М. Кучера, „Самоставлення” В. Століна і С. Пантелєєва,  „Командні 

ролі” Р. Белбіна (в авторській модифікаціях); 2) інноваційні методики: 

акмеологічні („Будівництво сходинок індивідуальних досягнень”)  та проективні 

(„Дерево” (Д. Лампен, модифікація Л. Пономаренко), „Малюнок малої групи” 

(за К. Агєєнковою та А. Драпезою); 3) тести, опитувальники й анкети: 

„Самоаналіз особливостей професійної діяльності педагога дошкільного 

закладу” (авторська модифікація анкет Є. Рогова „Самоаналіз стимулів 

і перешкод” та „Бар’єри педагогічної діяльності”);  „Рефлексія в особистісній і 

професійній діяльності”, „Рефлексія і рефлексивна культура: теоретичні 

аспекти”, „Готовність педагогів до рефлексивного навчання” (авторські 

розробки); 4) практичні методи: незакінчених речень („Як вихователь 

дошкільного навчального закладу я знаю…”),  графічний („Мої уміння: сьогодні 

й завтра”), ілюстративний („Я очима своїми та інших”, „Мій герб”), 

інтерв’ювання  („Що Ви знаєте про себе?”, „Чим я можу бути цікавим для своїх 

вихованців, колег?”).  

Означені методи дослідження застосовувалися з метою виявлення 

психолого-педагогічних особливостей та розвитку рефлексивних процесів у 

самосвідомості педагога, рефлексивних властивостей професійного мислення, 

знань із проблеми рефлексії та ступеня розуміння її значущості для професійної 

діяльності, розвиненості рефлексивних умінь і здібностей  взаємодії з колегами 

та вихованцями, аналізу рівнів сформованості рефлексивної культури. 

Емпіричні дані фіксувались у зведених таблицях та аналізувались за допомогою 

коефіцієнтної методики обчислення. Зупинимося на результатах дослідження 

рівнів рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів.  
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Оцінювання когнітивного компонента рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів за показником „знання про рефлексію і 

рефлексивну культуру” ми здійснювали за допомогою авторських анкети 

„Рефлексія в особистісній і професійній діяльності” та  тесту „Рефлексія й 

рефлексивна культура: теоретичні аспекти” (Додатки Б1, Б2). Аналіз відповідей 

педагогів на анкету виявив, що 42% респондентів цілком обізнані з дефініціями  

„рефлексія” та „рефлексивна культура”, а 54%  – у загальних рисах. Уперше 

дізналися про поняття рефлексії на методичних заходах 74% опитаних, у 

педагогічно-психологічній літературі  – 14%, від колег – 12% педагогів. Часто 

здійснюють рефлексію у професійній діяльності 19% респондентів, 36% – 

рідко, а 3%  – узагалі не застосовують; у власному житті  часто рефлексують – 

8%,  рідко – 37%, взагалі не здійснюють рефлексію – 55% опитуваних. Варто 

підкреслити, що в цілому досліджувані розуміють роль рефлексії в особистому 

житті та професійній діяльності: 41% вважають її „профілактикою можливих 

помилок у майбутньому”, 48% – „природною властивістю людини все 

аналізувати”, і лише 11% – „спогадами про минулі події”. Важливими для 

нашого дослідження стали відповіді педагогів стосовно оцінювання ролі 

рефлексії у фаховій діяльності, зокрема, 83% опитаних вважають рефлексію 

показником професіоналізму педагога,  61% – одним із засобів самоосвіти 

педагогів, 2% – непотрібним „ноу-хау” та додатковим навантаженням.   

З метою визначення теоретичного рівня обізнаності педагогів дошкільних 

навчальних закладів про рефлексію й рефлексивну культуру використовувався 

тест „Рефлексія і рефлексивна культура: теоретичні аспекти”. Аналіз відповідей 

педагогів показав, що 74% опитаних визначають рефлексію як самопізнання 

людини, 23%  – як компонент   психічних процесів,  а 3%  – як реакцію на 

зовнішні подразники. До переліку слів, що доповнюють семантичне значення 

поняття рефлексії, переважна більшість респондентів віднесла: партнерське 

спілкування, саморегуляцію діяльності, аналіз подій, внутрішній досвід; разом 

із тим, 26% педагогів уважають, що рефлексія – це  душевне розслаблення, 

експериментальне вивчення, творчий процес, критичне мислення; зверненням 
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назад і дзеркальним взаємовідображенням вважають рефлексію лише 7% 

досліджуваних. Частина запитань, які стосувалися поняття рефлексивної 

культури, виявили, що переважна більшість педагогів у цілому розуміє сутність 

означеного явища: 72% окреслюють його як особистісне інтегративне 

утворення, що включає комплекс рефлексивних знань, умінь і здібностей, 24% 

– як системоутворювальний фактор професіоналізму і зрілості педагога.  

Отже, показник „знання про рефлексію й рефлексивну культуру” 

оцінювався так: при наявності знань, що характеризувалися  повнотою, 

глибиною й системністю встановлювався високий рівень; достатній 

присвоювався, коли знання педагога виявлялися осмисленими і 

різноплановими, але недостатньо структурованими; середній рівень 

констатувався при поверхових і фрагментарних знаннях та слабкій орієнтації в 

цінностях та змісті рефлексії та рефлексивної культури; низький – при 

безсистемності та неглибоких знаннях про рефлексію і рефлексивну культуру. 

Наступний крок у дослідженні рівнів рефлексивної культури за когнітивним 

критерієм передбачав оцінювання показника „знання засобів і технологій 

рефлексивного навчання”. З цією метою було застосовано авторський 

опитувальник „Готовність педагогів до рефлексивного навчання”  (Додаток Б3). 

Результати опитування показали, що 63% респондентам цікаві новації та 

експерименти у власному житті та   педагогічній діяльності; 37% педагогів 

зізналися, що „бажання привнести зміни у свою роботу приходить до них” 

перед атестацією; у 22% – після проходження  курсів підвищення педагогічної 

кваліфікації; 18% досліджуваних готові мінятися після педагогічної ради або 

іншого методичного заходу; 14% – після розмов із керівником або вихователем-

методистом, і лише 9% педагогів умотивовують на бажання вдосконалюватися 

„спілкування з фахівцем педагогічної справи” та „читання матеріалів фахової 

преси або наукових збірників”. 

У контексті діагностичного обстеження нам цікаво було вивчити рівень 

усвідомлення педагогів щодо рефлексивного навчання, його змістової 

структури та прогнозування кінцевих результатів. Досліджувані підтвердили, 
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що рефлексивне навчання їх приваблює: для 48% – це шанс пізнати і проявити 

себе; 32% – хочуть „дізнатися про щось нове”; 18% – прагнуть  „запровадити 

нові методи і форми роботи з дітьми” та „зробити освітній процес цікавим і 

продуктивним”, і 2% зізнались, що мають бажання, перш за все, „позбутися 

емоційного перевантаження”.  

Отже, показник „знання засобів і технологій рефлексивного навчання” 

оцінювався так: високий рівень достатній констатувався при розвинутій 

готовності застосовувати різноманітні методи в рефлексивній діяльності, 

досліджувати власні нові можливості й використовувати їх для подальшого 

зростання;  достатній – характеризував розуміння механізмів розвитку 

рефлексивних умінь і навиків, уміння ставати на позиції різних „спостерігачів” 

під час аналізу ситуації; середній визначався при відносному розумінні цілей і 

важливості рефлексивної діяльності, але здійсненні її епізодично, за поданою 

схемою або під контролем андрагога; низький – при повному нерозумінні 

змісту й необхідності рефлексивного навчання, неготовності до здійснення 

самоспостереження і самопізнання. 

Рівень розвитку рефлексивної культури за  когнітивним критерієм ми 

оцінювали  за допомогою ще одного показника – „знання  про сучасні вимоги 

до особистісного та професійного розвитку педагога дошкільного навчального 

закладу”. У контексті нашого дослідження було важливим визначити 

співвідношення між реальним станом саморозвитку педагогів і певними 

правилами, яким має він слідувати для того, щоб підвищити професійну 

майстерність. З метою виявлення стану обізнаності й усвідомлення 

респондентів щодо рівня професіоналізму сучасного педагога дошкільного 

навчального закладу було використано анкету „Самоаналіз особливостей 

професійної діяльності педагога дошкільного закладу” (авторська 

модифікація анкет Є. Рогова „Самоаналіз стимулів і перешкод” та „Бар’єри 

педагогічної діяльності”, Додаток Б4). Аналіз відповідей висвітлив у цілому 

позитивну динаміку розвитку професійних якостей, необхідних для 

здійснення рефлексії фахової діяльності. Більше 80% педагогів прагнуть 
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вивчити себе, вірять у власні можливості, отримують задоволення від 

професійних відкриттів, прагнуть бути відвертішими. Для 45% опитаних 

вагомим внутрішнім протиріччям, що заважає створенню нового, є 

невпевненість, що нове буде кращим від старого; на думку 32% педагогів 

основними причинами, які гальмують упровадження інноваційних 

педагогічних ідей, є їх недостатнє матеріальне забезпечення та поспішне 

впровадження.  

Показник „знання  про сучасні вимоги до особистісного та професійного 

розвитку педагога дошкільного навчального закладу” ми оцінювали додатково 

ще за допомогою методу незавершеного речення, який на думку 

М. Марусинець, є доцільним для „послаблення впливу суб’єктивності, яка 

властива інтерпретації даних, а також дозволяє „включити” в якості одиниці 

аналізу соціальний контекст, який відображає соціальну позицію особистості 

(активність, пасивність, суспільно значущі цілі, їх усвідомленість)” 

[232, с. 125]. Педагогам було запропоновано дати якнайбільше відповідей на 

твердження: „Як вихователь дошкільного навчального закладу, я знаю…”. 

Найпоширенішими стали такі твердження: „свої права і професійні обов’язки, 

права дітей”, „…що несу відповідальність перед державою за якість 

виконуваної роботи”; „…що малюки різні, і до кожного з них потрібний свій 

підхід”; „головний метод у навчанні й вихованні дітей – гра”; „можливості 

(фізичні та розумові) дітей відносно віку”. Найцікавішими відзначаємо такі 

відповіді: „…що потрібно бути чесною, привабливою, цікавою і 

працелюбною”; „ дитина замовляє розвиток”; „…що я відчуваю себе  на роботі, 

як вдома”. 

Таким чином, показник „знання  про сучасні вимоги до особистісного та 

професійного розвитку педагога дошкільного навчального закладу” оцінювався 

так: високий рівень визначався при повній ідентифікації з виконуваними 

професійними  та  соціальними  ролями; достатній рівень фіксувався при 

наявності знань своїх слабких і сильних сторін, здатності до серйозних міркувань 

про своє призначення; середній рівень присвоювався педагогові із нерозвинутою 
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здатністю пред’являти вимоги до себе та  реально оцінювати власні можливості; 

низький рівень характеризувався нерозумінням власного внутрішнього світу і 

свого призначення, нехтуванням нормами, правилами, вимогами, ціннісними 

орієнтаціями, притаманними педагогу. 

Отже, оцінювання рівнів рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів за когнітивним критерієм ми здійснювали за допомогою 

авторських анкети „Рефлексія в особистісній і професійній діяльності”, 

опитувальника „Готовність педагогів до рефлексивного навчання” та тесту 

„Рефлексія й рефлексивна культура: теоретичні аспекти”; анкет Є. Рогова 

„Самоаналіз стимулів і перешкод” та „Бар’єри педагогічної діяльності”, 

застосуванням методу незакінчених речень, оцінюючи показники „знання про 

рефлексію й рефлексивну культуру”, „знання засобів і технологій 

рефлексивного навчання”, „знання  про сучасні вимоги до особистісного та 

професійного розвитку педагога дошкільного навчального закладу”.  

З метою вивчення рівнів рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів за емоційно-ціннісним критерієм ми дослідили рівень 

усвідомлення педагогами значення рефлексії для особистісного життя й 

професійної діяльності і потреби у її систематичному здійсненні;  емоційно-

ціннісного ставлення до себе й оточення та наявності емпатії; прагнення до 

самопізнання, самовдосконалення, адекватного самооцінювання. Оцінювання 

показника „усвідомлення педагогами значення рефлексії для особистісного 

життя й професійної діяльності і потреби у її систематичному здійсненні” 

здійснювалося за допомогою методики „Діагностика рефлексії” А. Карпова 

[142]. У тексті методики поняття рефлексії не використовується, але 

опосередковано, через низку запитань, визначається сукупність знань 

респондента про власні можливості й готовність моделювати і рефлексувати 

педагогічні ситуації, уявляти кінцеву мету своєї діяльності, аналізувати 

відносини з іншими людьми, усвідомлювати цілі рефлексивної діяльності. 

В  оригінальному варіанті методики пропонується  відповісти на 27 

запитань за допомогою варіантів: абсолютно правильно, неправильно, швидше 
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неправильно, не знаю, швидше правильно, правильно, цілком правильно. 

У відповідності до завдань дослідження констатувального етапу ми 

модифікували методику:  спростили шкалу оцінювання, залишивши варіанти 

для відповідей – правильно, не знаю, неправильно, а твердження опитувальника 

об’єднали у групи характеристик: „Що педагог знає про себе”, „Що педагог 

знає про себе у взаєминах з іншими”, „Які знання педагог отримує в процесі 

професійної взаємодії”, „Який педагог як цілісна модель”, „Як педагог моделює 

ситуацію”, „Як модель педагога впливає на професійну взаємодію” (Додаток 

Б5).  Аналіз результатів застосованої методики виявив характерні особливості, 

життєві і професійні пріоритети досліджуваних. Так,  91% педагогів зізналися, 

що „турбуються про своє майбутнє”; „жалкують за сказаним” 68% 

респондентів; нелегко приймають рішення „стосовно дорогої покупки” 72% 

опитаних; для 46% педагогів було би „важко написати серйозно листа, якби 

вони  завчасно не склали план”. Варто підкреслити різницю відповідей молодих 

за віком і старших педагогів:  приступаючи до важкого завдання, намагаються 

„не думати про труднощі” 75% молодих педагогів і тільки 27% досвідчених 

працівників;  переважна більшість (83%) молодих респондентів, на відміну від 

22% педагогів із стажем, вважає, що „в багатьох ситуаціях потрібно діяти 

швидко, керуючись першою думкою, що прийшла”.  

 Таким чином, показник „усвідомлення педагогами значення рефлексії для 

особистісного життя й професійної діяльності і потреби у її систематичному 

здійсненні” ми оцінювали так: високий рівень присвоювався при сформованій 

потребі у систематичному здійсненні рефлексії в особистому житті й 

професійної діяльності;  достатній рівень констатувався, коли педагоги були 

готові до систематичного самоспостереження, саморегуляції та 

самоідентифікації, усвідомлення ролі рефлексії для особистого життя й 

професійної діяльності; середній рівень визначався при недостатній орієнтації 

на самопізнання й саморозвиток або її відсутності, неготовністі до 

систематичного здійснення самоаналізу; низький рівень характеризувався при 

індиферентному ставленні до рефлексії, неготовності до здійснення 
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самоспостереження і самопізнання, відсутності потреби у систематичному 

самоаналізі. 

Показник „емоційно-ціннісне ставлення до себе й оточення та наявність 

емпатії” ми досліджували за допомогою методики В. Смекала, М. Кучера 

„Вивчення спрямованості особистості” [158]. Сутність методики полягає у 

визначенні спрямованості людини: особистісна (на себе), колективна (на 

взаємодію) та ділова (на завдання). Запропоновані ситуації, пов’язані з роботою 

або участю в них людей, дозволяють зрозуміти життєву позицію респондента,  

домінування тих чи інших мотивів і потреб, емоційний стан та емпатійні 

здібності. Результати відповідей показали, що 74% педагогів „спрямовані на 

себе”, зокрема, 43% визнали, що для них „немає нічого гіршого, ніж образа 

особистої гідності”; 37% – понад усе цінують особистий успіх. Варто 

відзначити тенденцію у відповідях, яка вказує на залежність емоційного стану й 

настрою респондентів від оцінки інших. Так, 69% зізналися у тому, що 

люблять, коли інші цінують їх; 64% – що в дитинстві любили, коли їх хвалили; 

52% хотіли б, щоб про них говорили як про людину, яка „відрізняється 

дружелюбністю і доброзичливістю”; а для 48% – „найбільше задоволення в 

житті дає оцінка іншими результатів роботи”. За кожну відповідь педагог 

отримав відповідний бал (оцінювання відповідей подано в тексті методики 

(Додаток Б6). 

Крім того, показник емоційно-ціннісного ставлення до себе й оточення, 

наявності емпатії ми перевірили за допомогою проективного тесту „Дерево” 

(Д. Лампен, модифікація Л. Пономаренко) [159]. В інструкції респондентам  

пропонувалося „роздивитись дерево і чоловічків на ньому, олівцем червоного 

кольору обвести чоловічка, який за настроєм і положенню нагадує Вас, а 

зеленим – обвести того чоловічка, яким Ви хотіли б стати і на чиєму місці 

опинитися” (Додаток Б7). Використовуючи інтерпретацію до тесту і 

підсумовуючи результати відповідей педагогів, ми визначаємо: 36% 

респондентів обрали позиції  що характеризують установку на подолання 

перешкод, активну життєву позицію. Разом із тим, 29% опитаних відзначили 
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позиції, що підкреслюють наявність у них мотивації на розваги, потреби у зміні 

діяльності та відпочинку, домінування почуттів замкнутості, тривожності, 

відчуженості, образи й гніву. Деякі позиції сигналізують про синдром 

професійного вигорання у 12% педагогів, втомлюваність, загальну слабкість, 

невеликий запас сил; усування від колективних справ, відхід у себе, 

замкнутість; кризисний стан, „падіння в прірву”.   

Отже, показник „емоційно-ціннісне ставлення до себе й оточення та 

наявність емпатії” оцінювався так: високий рівень встановлювався при 

наявності інтересу респондента до власного внутрішнього світу та іншої  

людини, позитивному сприйнятті педагогом себе, власних внутрішніх станів і 

різних аспектів особистого життя й професійної діяльності; достатній рівень 

характеризувався адекватним уявленням про власну особистість і ставленням до 

себе та інших з повагою; середній рівень констатувався при недостатній 

стійкості у керуванні емоційними проявами, неготовності сприймати себе та 

поведінкові прояви інших; низький рівень визначався у педагогів із негативним 

або невизначеним ставленням до себе, різних аспектів особистого життя й 

професійної діяльності, залежністю від думки та оцінки оточення. 

Дослідження рівнів рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів за емоційно-ціннісним критерієм ми продовжили за 

наступним показником – „прагнення до самопізнання, самовдосконалення, 

адекватного самооцінювання”. Було використано методику  „Хто я?”  М. Куна і 

Т. Макпартленда, яка передбачала у контексті нашого дослідження визначення: 

1) рівня самосприйняття людини; 2) ступеня уявлень педагога про свої 

характерні властивості та соціальні ролі; 3) професійної та особистісної 

ідентифікації досліджуваних. Педагогам пропонувалось протягом дванадцяти 

хвилин написати про себе якнайбільше слів, що відповідають на запитання 

„Хто я?” (Додаток Б8). Аналіз результатів тесту проводився з чотирьох позицій: 

1) кількість самоописів; 2) характеристика позицій, що згадуються у списку 

першими; 3) характеристика частин мови, використаних у відповідях; 4) аналіз  

показників за шкалою  ідентифікаційних характеристик.  Кількісний підрахунок 
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самоописів педагогів виявив 12% респондентів, що дали більше 15 відповідей 

запитання „Хто я?”; 74% – від 3 до 9 відповідей;  14% – до 3 відповідей. 

Відштовхуючись від інтерпретації результатів тесту, зокрема, визнання 

взаємозалежності рівня рефлексії особистості та кількості відповідей, наданих 

за відведений проміжок часу,  визначаємо  в цілому низький рівень рефлексії у 

досліджуваних. 

Аналіз використаних у тесті „Хто я?” частин мови засвідчив, що 36% 

опитаних характеризують себе за допомогою іменників (мама, людина, жінка, 

особистість, педагог, вихователь, колега, дружина, друг та ін.); 29% 

респондентів використовують прикметники (добра, весела, емоційна, 

трудолюбива, чесна, відповідальна, ввічлива, порядна, щаслива); 15% –  

дієслова (люблю дітей, люблю шити,  вмію аналізувати власні вчинки та ін.). 

Шкала аналізу ідентифікаційних характеристик показала, що  найчастіше  

респонденти використовували характеристики соціального прояву „Я”: прямого 

визначення статі – жінка; світоглядної ідентичності – людина, сімейної 

приналежності: мати, донька, дитина, дружина, кохана, сестра, бабуся; 

професійної рольової позиції – педагог, вихователь, учитель, учень, наставник, 

методист. Показник комунікативного „Я” зустрічається у самоописах у двох 

форматах – особистісному (друг, подруга, товариш) та професійному (колега, 

суб’єкт). Опис власних інтересів і захоплень, а також самооцінка навичок та 

вмінь складають діяльнісне „Я”, і у відповідях опитуваних визначаються 

словами: особистість, рукодільниця, трудівниця, художник, поет, кулінар, 

кондитер, швачка тощо; словосполученнями та реченнями: „умію долати 

перешкоди”, „умію бути вдячною”. 

Показник „прагнення до самопізнання, самовдосконалення, адекватного 

самооцінювання”  ми оцінювали також за допомогою ілюстративного методу у 

вправі „Мій герб” [287, с. 42] в авторській  модифікації (Додаток Б9). 

Педагогам пропонувалося заповнити „віконечка” у схематично зображеному 

гербі, відповідаючи на запитання і використовуючи при цьому малюнки, схеми, 

піктограми, умовні позначки або текст. Аналіз виконання завдання показав: 
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жоден респондент не скористався ілюстративними засобами при відповіді на 

запитання, використовуючи лише текст. Серед найпоширеніших життєвих 

кредо, згаданих педагогами, тематично відзначаємо  такі:  „Здоров’я близьких”, 

„Навчаючи інших, навчаюсь сама”, „Тільки вперед, ні кроку назад”, „Усе 

проходить, і це пройде”, „Не зашкодити. Не упустити можливостей у роботі з 

дітьми”, „Правило трьох „ні”: ніколи не кажи ні!”, 

У контексті теми нашого дослідження важливо було створити умови для 

оцінювання педагогами  свого професійного рівня. Так, більшість респондентів 

головними досягненнями у житті вважають: гарну співпрацю з дітьми, 

батьками, колегами; роботу в гарному педколективі; навчання у вищому 

закладі; любов, повагу від дітей та батьків дошкільного навчального закладу; 

родину, дітей. А  найвизначнішим успіхом у роботі більшість досліджуваних 

називають влаштування на роботу, відкриття в собі ораторських здібностей, 

подолання страху перед аудіторією, взаєморозуміння з гіперактивними 

вихованцями своєї групи, створення сім’ї, надання путівки в життя власним 

дітям; 5% відзначають друк власного досвіду на сторінках часописів, 

зачислення на Дошку пошани; а 3% – облаштування групової кімнати. 

Таким чином, показник „прагнення до самопізнання, самовдосконалення, 

адекватного самооцінювання” оцінювався так: високий рівень присвоювався 

педагогам з позитивною Я-концепцією, усвідомленням готовності вирішувати 

проблеми будь-якого рівня професійної діяльності, прагненням до досягнення 

найвищих можливих результатів професійного та особистісного розвитку; 

достатній рівень характеризується прагненням до повної реалізації своїх 

здібностей, готовністю до систематичного самоспостереження, саморегуляції та 

самоідентифікації,  реальною самооцінкою власних можливостей, здібностей і 

вмінь; середній рівень встановлювався при загальних уявленнях педагога про 

власні ідентифікаційні характеристики та нестійкій  мотивації до особистісного 

й професійного розвитку, нестійкій емоційній оцінці рівня своїх якостей та 

особистісних рис; низький рівень фіксувався при наявності поверхових 

уявленнях про себе, переоцінюванні або недооцінюванні власних здібностей та 
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умінь, недостатній орієнтації на самопізнання й саморозвиток або їх 

відсутність. 

Отже, дослідження рівнів рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів за емоційно-ціннісним критерієм ми здійснювали за 

допомогою методик „Вивчення спрямованості особистості” В. Смекала, 

М. Кучера; „Хто я?” М. Куна і Т. Макпартленда; „Діагностика рівня розвитку 

рефлексивності” А. Карпова (авторська модифікація); проективної методики 

„Дерево” (Д. Лампен, модифікація Л. Пономаренко); застосуванням 

ілюстративного методу у вправі „Мій герб”, оцінюючи показники 

„усвідомлення значення рефлексії для особистісного життя й професійної 

діяльності і потреби у її систематичному здійсненні знання про рефлексію й 

рефлексивну культуру”, „емоційно-ціннісне ставлення до себе й оточення, 

наявність емпатії”, „прагнення до самопізнання, самовдосконалення, 

адекватного самооцінювання”.  

Далі визначення рівнів рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів відбувалося за діяльнісно-результативним критерієм і його 

показниками – сформованістю рефлексивних умінь; здатністю розв’язувати 

проблемні ситуації в особистісній та фаховій сферах; кооперативно-

комунікативним підхідом до здійснення рефлексивної діяльності; реалізацією 

індивідуальних програм особистісного й професійного саморозвитку. Показник 

„сформованість рефлексивних умінь” ми оцінювали за допомогою методики 

„Визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії” О. Калашнікової 

(Додаток Б10). Результати опитування педагогів показали, що більшість 

респондентів „аналізують причини своїх невдач” (57%),  час від часу „вдаються 

до аналізу своєї поведінки у конфліктних ситуаціях” (33%) і „усвідомлюють 

причини власних вчинків” (31%), „намагаються виявити для себе причини своєї 

поведінки” (28%), готові „знайти причину будь-яких невирішених життєвих 

протиріч, що стосуються їх самих” (25%). Рівень розвитку рефлексивності 

педагогів ілюстрували також відповіді на запитання, що стосувалися 

емоційного стану (63% визнали, що аналізу власної поведінки „більшою мірою 
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притаманна емоційна оцінка, ніж чітка словесна логіка”) та системності 

здійснення рефлексії (лише 14% ведуть щоденники, куди записують свої думки 

і переживання). За кожну відповідь педагог отримав відповідний бал 

(оцінювання відповідей подано в тексті методики). 

Показник розвитку рефлексивних умінь ми оцінювали ще за допомогою 

графічного методу, а саме вправи „Мої уміння: сьогодні й завтра”, мета якої 

полягала у визначенні рівня готовності педагогів оцінити власні уміння у 

різних сферах свого життя і професійної діяльності, а також спрогнозувати 

розвиток необхідних і бажаних навиків. Досліджуваним пропонувалося внести 

позначки у клітинки таблиці із переліком сфер „Сім’я”, „Робота” „Друзі”,  

„Хобі” та певних тверджень „Я умію добре…”, „Люблю із того, що умію”, 

„Хочу навчитися”, „Що у мене є для цього…”, „Хто або що мені в цьому 

допоможе…”,  „Коли я це зроблю…” (Додаток Б11). 

Отже, показник „сформованість рефлексивних умінь” оцінювався так: 

високий рівень встановлювався, коли педагоги були здатні здійснювати 

покрокову організацію діяльності, співвідносити результати з метою діяльності, 

ставити перед собою ціль й не відволікатися під час її досягнення; достатній 

рівень присвоювався педагогам, які були спроможні пред’являти вимоги до 

себе; досліджувати  нові можливості і використовувати їх для подальшого 

зростання, контролювати власні дії, в тому числі і думки, судження; середній 

рівень демонстрували педагоги із нечіткими уявленнями про шляхи 

продуктивного самовдосконалення, несистематичним контролем власної 

діяльності; низький рівень фіксувався при відсутності у педагогів потреби у 

ціле визначенні, невмінні орієнтуватися в особливостях власної внутрішньої 

діяльності та небажанні відмовлятися від способів поведінки, що не виправдали 

себе, несформованій здатності  контролювати свою діяльність.   

Показник „здатність розв’язувати проблемні ситуації в особистісній та 

фаховій сферах” оцінювався за допомогою методики рефлексивності мислення 

О. Анісімова (Додаток Б12). Результати опитування показали, що до аналізу 

алгоритму рішення педагогічної проблеми після її вирішення повертаються 
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лише 24% респондентів. У ході рішення педагогічної проблеми причини 

ускладнення 42% шукають узасобах розумової діяльності, а 36% – в собі. Одне 

із завдань методики – визначення рівня колективності досліджуваних і у цьому 

контексті цікавим є аналіз відповідей на запитання щодо спільного вирішення 

проблемних ситуацій. Опитування показало, що оцінюючи власне ставлення до 

перспективи участі в спільному з іншими людьми розв’язанні важливої задачі, 

44% підкреслили, що „входять у  спільний пошук за необхідністю”; 31% – 

часто, а 17% – іноді входять у спільний пошук; 8% педагогів визнали 

відсутність необхідності спільного пошуку розв’язання проблеми у власній 

діяльності. Респонденти оцінювали також рівень своєї активності в колективній 

організації подолання ускладнень в умовах ігнорування їх особистісної ролі 

(73% втрачають інтерес і мотивацію до спільного пошуку) і здатність до 

лідерства в організації пошуку причин та подолання ускладнення у разі 

виникнення труднощів (тільки 24% відзначили, що готові до цього). 

Таким чином, показник „здатність розв’язувати проблемні ситуації в 

особистісній та фаховій сферах” оцінювався так: високий рівень 

характеризувався при умінні аналізувати педагогічну ситуацію в динаміці її 

розвитку, бачити близькі та віддалені результати; конкретизувати педагогічні 

завдання в поетапні та оперативні, приймати оптимальне рішення в умовах 

невизначеності, гнучко перебудовуватися по мірі зміни ситуації; достатній рівень 

визначався, якщо педагоги володіли уміннями визначати й аналізувати причини 

своєї поведінки, її результативні  параметри і допущені помилки; долати 

труднощі, прогнозувати наступний хід дій, повертатися назад і оцінювати 

правильність обраного плану; середній рівень встановлювався при наявності 

імпульсивного оцінювання і рішення ситуації, невміння з’ясовувати причини 

викоикнення проблем, відсутність критичного мислення; низький рівень  

показали педагоги констатувався при наявності страху перед самостійним 

розв’язанням проблемних ситуацій; неспроможності коректувати свою 

поведінку і  бачити кінцеву мету власної діяльності. 
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Рівень рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів 

за діяльнісно-результативним критерієм ми оцінювали також за допомогою 

показника „кооперативно-комунікативний підхід до здійснення рефлексивної 

діяльності”. З метою визначення ступеня готовності педагогів усвідомити своє 

місце і роль у колективі, оцінити власний внесок у спільну діяльність, уміння 

контролювати свої емоції та поведінкові прояви тощо, ми застосували тест 

Р. Белбіна „Командні ролі”, який у контексті нашої наукової розвідки був 

модифікований і отримав назву „Робота в групі”. Представлені у методиці 

запитання ми розподілили на  шість тематичних груп:  „Як педагог оцінює 

себе”, „Як педагога оцінюють інші”, „Як професійна взаємодія впливає на 

самооцінку педагога”, „Як педагог контролює свої емоції”, „Як педагог 

контролює свою поведінку в будь-яких ситуаціях”, „Як педагог бере 

відповідальність за професійні дії”  (Додаток Б13).  

Аналіз результатів відповідей на тест показав, що в цілому респонденти 

позитивно оцінюють власну діяльність і себе у ній:  85% педагогів вважають,  

що „швидко знаходять нові можливості”; 74% опитаних констатують, що у 

звичних умовах працюють швидше; 48% – зауважують, що здатні ефективно 

працювати і що їм подобається інтенсивна робота; натомість тільки 23% 

педагогів змогли похвалитися, що у них „багато нових ідей”. Варто відзначити 

окремо відповіді молодих за віком респондентів, зокрема 85% з них можуть 

„добре працювати з великою кількістю людей” (порівняємо: серед педагогів зі 

стажем тільки 37%); 71% молодих педагогів визнають у себе „дар виконувати 

роботу, як тільки її план потрібно реалізувати” (у досвідчених педагогів – 46%), 

а „здібність пропонувати щось несподіване” мають 53% опитаних (натомість у 

старших за віком педагогів – 68%). 

Показник „кооперативно-комунікативний підхід до здійснення 

рефлексивної діяльності” ми оцінювали також за допомогою проективної 

методики „Малюнок малої групи” (за К. Агеєнковою та А. Драпезою) [158]. 

В інструкції респондентам пропонувалося: „Зобразьте на аркуші у вигляді 

малюнку свою групу так, щоб пізніше, подивившись на нього, Ви могли б її 
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згадати”, саме таке формулювання завдання надавало змогу для розуміння 

внутрішніх процесів у групі і взаємостосунках між її членами. Додатковим 

завданням для респондентів стала пропозиція фломастером (або ручкою) 

зеленого кольору відзначити на малюнку членів групи, яких було „забуто” 

(Додаток Б14). Аналіз результатів проектних малюнків показав, що у 27% 

педагогів спостерігається захисна реакція обстеженого і наявність бажання 

(свідомого чи несвідомого); у 34% респондентів – інтерес до життєвої 

орієнтації, діяльності й психологічних особливостей інших людей; і тільки у 

13% – наявність розуміння й чутливості до внутрішніх групових процесів. 

Показник кооперативно-комунікативний підходу до здійснення 

рефлексивної діяльності ми оцінювали ще, застосувавши метод інтерв’ювання 

„Чим я можу бути цікавим для своїх вихованців, колег?”. Найпоширенішими 

відповідями педагогів стали такі: „знанням цікавих мультфільмів”,  „знанням 

комп’ютерних технологій”, „тим, що багато знаю”, „тим, що багато читаю”; 

серед оригінальних відповідей варто відзначити твердження: „тим, що несхожа 

на інших”, „бо я така одна”. Спостереження за процесом опитування надало 

підставити для висновку: подібне запитання більша частина педагогів собі 

ніколи не задавала і не замислювалась. У 47% досліджених виникали певні 

труднощі  із виконанням завдання.  

Отже, показник „кооперативно-комунікативний підхід до здійснення 

рефлексивної діяльності”оцінювався так: високий рівень визначався при 

готовності педагога вступати  в  особистісні, діалогічні  взаємини з іншими, 

гуманістичній  установці  на  спілкування; спроможності утримувати колективне 

завдання, брати відповідальність за те, що відбувається в групі; вирішувати 

проблеми будь-якого рівня професійної діяльності і прагнення до досягнення 

найвищих можливих результатів професійного та особистісного розвитку; 

достатній рівень присвоювався, якщо педагог був готовим брати на себе 

відповідальність за якість здійснення професійної  рефлексії та фахової 

діяльності; сприймав критику як шлях до самовдосконалення, позитивно 

ставився до колективного пошуку розв’язання ситуацій; середній рівень 
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фіксувався при відсутності побоювань педагога щодо отримання негативної 

інформації про себе, позитивному оцінюванні взаємин із колегами, але 

ситуативній активності у комунікативній та кооперативній діяльності; низький 

рівень встановлювався педагогам із неприйняттям критики, неспроможністю 

реально оцінити взаємини з колегами, пасивністю у комунікативній та 

кооперативній діяльності.  

Рівень рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів 

за діяльнісно-результативним критерієм ми оцінювали також за показником 

„реалізація індивідуальних програм особистісного й професійного розвитку”, 

використавши опитувальник „Самопрогноз” (модифікація методики 

самоставлення В. Століна і С. Пантелєєва). За його допомогою досліджувалися 

наявність самоінтересу, самоповаги й самовпевненості; ступінь віри педагогів у 

власні сили, здібності, енергію, самостійність, можливості; адекватність 

емоційних самореакцій; здатність до самопослідовності й самокерівництва; 

готовність до позитивного самоприйняття, самосхвалення, саморозуміння та 

самодовіри; уміння визначати власні очікування  і ставлення до себе 

оточуючих. В оригіналі текст опитувальника містить п’ятдесят сім тверджень,  

визначається три рівні самоставлення й оцінюється за вісьмома шкалами. 

З огляду на мету нашого наукового дослідження й категорію респондентів 

опитувальник був модифікований: кількість позицій скорочена до 30, а обрані 

твердження об’єднані у такі групи: „Як педагог сприймає себе нинішнього”, 

„Яким педагог бачить себе в майбутньому”, „Який педагог у професійних 

взаєминах”, „Як педагог себе відчуває”, „Як педагог хоче себе відчувати”, „Як 

відчувають педагога інші у професійній взаємодії” (Додаток Б15).  

Загальний аналіз відповідей свідчить про позитивне в цілому 

самоставлення і самосприйняття опитуваних, наявні внутрішня послідовність, 

саморозуміння й саморегуляція. У відповідях 53% досліджуваних 

підкреслили, що їх у цілому „влаштовує те, якими вони є”; 39% – ставлення 

до себе можуть назвати дружнім. З іншого боку, 44% зауважили, що „час від 

часу жаліють себе”, а відповідно 3% і 2% педагогів зізналися, що часто „не 
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без знущання жартують над собою” і „бувало, і не раз, себе гостро 

ненавиділи”. Аналізуючи відповіді молодого за віком і досвідом контингенту 

педагогів, підкреслимо найбільш уживані: „У мене достатньо здібностей та 

енергії втілити в життя задумане” (93% на відміну від 61% старших колег); 

„Зазвичай я схвалюю власні плани і вчинки” (76% на відміну від 48% 

досвідчених педагогів). Більшість молодих респондентів (62%) вважають, що 

повагу їм „потрібно ще заслужити»”, і 58% хотіли б „багато в чому себе 

змінити” (кількість педагогів із стажем за результатами відповідей на ці 

твердження складає відповідно 35% та 41%). У цілому, оцінюючи відповіді 

досліджуваних за групами характеристик, визначимо адекватне 

самосприйняття педагогів, позитивне самопочуття більшості респондентів, 

готовність до серйозного аналізу професійних взаємин й оцінки себе у них.  

Показник „реалізація індивідуальних програм особистісного й 

професійного розвитку” оцінювався ще за допомогою акмеологічної методики 

„Будівництво сходинок індивідуальних досягнень” (Додаток Б16), мета якої – 

формування відповідального ставлення до власного життя, як задачі, яку 

необхідно розв’язати, плануючи досягнення і прагнучи до них, отримання 

навичків рефлексії ефективності своєї діяльності  й прогнозування подальших 

кроків  [2]. Респондентам пропонувалося створити сходинки своїх досягнень у 

вигляді малюнку або макета із чітким визначенням бажаних результатів а 

особистісній та фаховій сферах. Головна функція методики полягає у навчанні 

„акмеологічній конкретизації абстрактних цілей до опису відповідних змін, які 

мають бути досягнуті до визначеного педагогом часу” [2, с. 6]. Аналіз 

результатів виявив, що більша половина опитаних має нечітке уявлення про 

відмінність індивідуальних, узгоджених та довготривалих цілей, а також 

узгоджених і узагальнених способів. Біля 42% педагогів відчували певні 

труднощі у визначенні власних ідеалів і цінностей. 

Таким чином, показник „реалізація індивідуальних програм 

особистісного й професійного розвитку” оцінювався так: високий рівень 

присвоювався педагогам, які вміють рефлексувати зміни індивідуальної  
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траєкторії власного професійного зростання, створювати особистісні рефлексивні 

моделі професійної діяльності, реалізовувати індивідуальні програми  

особистісного й професійного саморозвитку; достатній рівень характеризується 

розумінням педагогів  своїх теперішніх якостей у порівнянні з минулими, 

прогнозуванням перспектив розвитку, спрямованістю на розроблення програми 

самовдосконалення;  середній рівень встановлювався при наявності інтересу до  

прогнозування перспектив розвитку,  готовність до індивідуального бачення 

цілей і завдань, водночас невисокий рівень усвідомлення й оцінки себе як 

людини і фахівця; низький рівень фіксувався при відсутності здатності 

педагогів прогнозувати  підвищення  ефективності власної роботи, планувати 

перспективи розвитку. 

Отже, дослідження рівнів рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів за діяльнісно-результативним критерієм ми здійснювали за 

допомогою методик: „Визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії” 

О. Калашнікової, „Визначення рефлексивності мислення О. Анісімова; 

„Командні ролі” Р. Белбіна та самоставлення В. Століна і С. Пантелєєва 

(авторська модифікація) проективної методики „Малюнок малої групи” (за 

К. Агеєнковою та А. Драпезою) та акмеологічної методики „Будівництво 

сходинок індивідуальних досягнень”; графічного методу у вправі „Мої уміння: 

сьогодні й завтра” та методу інтерв’ювання „Чим я можу бути цікавим для 

своїх вихованців, колег?”.  

Застосування різноманітних методик дозволило визначити різні рівні 

розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів. 

Ми проаналізували результати дослідження стану сформованості рефлексивної 

культури за кожним критерієм для загальної кількості педагогів, які взяли 

участь у діагностичному обстеженні. Розподіл на експериментальну та 

контрольну групи відбувався безпосередньо перед констатувальним етапом 

експерименту. 
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2.2. Визначення рівнів розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів 

 

У рамках констатувального дослідження необхідно було забезпечити 

сумісність і можливість спільних розрахунків даних, їх зіставлення та 

отримання висновку про загальний рівень розвитку рефлексивної культури 

педагогів дошкільних навчальних закладів. З цією метою, спираючись на 

дослідження Н. Сеньовської [328], ми ввели коефіцієнт сформованості (Ксф.), 

який дозволив визначити рівень сформованості компонентів в однаковій 

одиниці вимірювання; вирахувати загальну оцінку рівня розвитку рефлексивної 

культури; порівняти рівні сформованості кожного компонента між собою. 

Оскільки рівень сформованості кожного компонента рефлексивної культури 

оцінювався певною кількістю балів, то кількісне вираження коефіцієнта 

сформованості того чи іншого компонента у кожного респондента ми 

обчислювали за формулою 2.1:  

 

                                                                                                           

(2.1)                                   

Адаптація ключа до кожного опитувальника передбачала визначення 

градації оцінок за балами (таблиця 2.3). 

Таблиця 2.3 

Карта обчислювання педагогічних опитувальників 

Опитувальники Рівень 

оцінювання 

Бали Максимальна 

кількість балів 

Анкета „Рефлексія в 

особистісній і професійній 

діяльності” (авторська розробка)  

низький 1-3  

30  середній 4-10 

достатній 11-20 

високий  21-30 

Тест „Рефлексія і рефлексивна 

культура: теоретичні аспекти” 

(авторська розробка) 

низький 1-5  

30 середній 6-15 

достатній 16-24 

 

Ксф.к  = 

∑ отриманих балів 

максимально можлива кількість балів 
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Продовження таблиці 2.3 

 високий  25-30  

Опитувальник „Готовність 

педагогів до рефлексивного 

навчання” (авторська розробка) 

низький 1-8 

40 
середній 9-20 

достатній 21-30 

високий  31-40 

Анкета „Самоаналіз 

особливостей професійної 

діяльності педагога 

дошкільного закладу” 

(авторська модифікація анкет  

Є. Рогова „Самоаналіз стимулів 

і перешкод” та „Бар’єри 

педагогічної діяльності”) 

низький 

 

1-20  

 

70 середній 

 

21-37 

достатній 38-54 

високий  55-70 

Опитувальник „Діагностика 

рефлексії” (модифікація 

методики А. Карпова)  

 

низький 1-10  

54 

 
середній 11-27 

достатній 28-43 

високий  44-54 

Методика  вивчення 

спрямованості особистості  

В. Смекала, М. Кучера 

(авторська модифікація) 

низький 1-15 

90 
середній 16-45 

достатній 46-63 

високий  64--90 

Методика „Хто Я?” М. Куна  і 

Т. Макпартленда 

низький 1-3 

20 
середній 4-10 

достатній 11-16 

високий  17-20 

Методика визначення рівня 

сформованості педагогічної 

рефлексії О. Калашнікової 

низький 1-3 

34 
середній 4-11 

достатній 12-22 

високий  22-34 

Методика визначення 

рефлексивності мислення  

О. Анісімова  

 

низький 0-6 

19 
середній 7-11 

достатній 12-15 

високий 16-19 

Опитувальник „Робота в групі” 

(модифікація методики 

Р. Белбіна „Командні ролі ”) 

низький 1-7 

30 
середній 8-14 

достатній 15-24 

високий  24-30 

Опитувальник „Самопрогноз ” 

(модифікація методики 

самоставлення В. Століна і 

С. Пантелєєва) 

низький 1-7  

30 середній 8-14 

достатній 15-24 

високий  24-30 
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Таким чином, оцінювання відповідей до анкети „Рефлексія в особистісній 

і професійній діяльності” (авторська розробка) відбувалося так: 1-3 бали –  

низький рівень знань про рефлексію, 4-10 балів – середній, 11-20 балів – 

достатній, 21-30 балів – високий. Максимальна кількість балів становила – 30. 

Отже, коефіцієнт сформованості когнітивного компонента Ксф.Кк за 

анкетою „Рефлексія в особистісній і професійній діяльності” обчислювався за 

формулою 2.2:  

 

 

 

(2.2) 

Результати відповідей за тестом  „Рефлексія і рефлексивна культура: 

теоретичні аспекти” (авторська розробка) ми оцінювали за такою градацією: 

низький  рівень – 1-5 балів, середній – 6-15 балів, достатній рівень – 16-24 

балів, високий рівень – 25-30 балів.  Максимальний бал за відповіді анкети – 30 

балів, отже, коефіцієнт сформованості когнітивного компонента Ксф.Кк за 

тестом „Рефлексія і рефлексивна культура: теоретичні аспекти” ми 

обчислювали також за формулою  2.2. 

Опитувальник „Готовність педагогів до рефлексивного навчання” 

(авторська розробка) оцінювався так:  низький  рівень – 1-8 балів, середній – 9-

20 балів, достатній рівень – 21-30 балів, високий рівень – 31-40 балів.  

Максимальний бал за відповіді анкети – 40 балів, отже, коефіцієнт 

сформованості когнітивного компонента Ксф.Кк за опитувальником 

„Готовність педагогів до рефлексивного навчання” ми обчислювали за 

формулою  (2.3). 

 

 

 

(2.3) 

 

Ксф.Кк  = 

∑ отримання балів 

30 

 

Ксф.Кк  = 

∑ отримання балів 

40 
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Оцінювання результатів за анкетою „Самоаналіз особливостей 

професійної діяльності педагога дошкільного закладу” (авторська 

модифікація анкет Є. Рогова „Самоаналіз стимулів і перешкод” та „Бар’єри 

педагогічної діяльності”) відбувалося за градацією: низкий рівень – 1-20 балів, 

середній рівень – 21-37 балів, достатній – 38-54 балів, високий – 55-70 балів. 

Максимальний бал – 70, відповідно, коефіцієнт сформованості когнітивного 

компонента Ксф.Кк за анкетою „Самоаналіз особливостей професійної 

діяльності педагога дошкільного закладу” обчислювався за формулою 2.4: 

 

 

 

(2.4) 

За опитувальником „Діагностика рефлексії” (модифікація методики 

А. Карпова) відповідь нижче 10 балів оцінювалася низьким рівнем, 11-27 балів 

– середнім рівнем, 28-43 балів – достатнім, 44-54 балів – високим. 

Максимальний бал – 54, відповідно, коефіцієнт сформованості мотиваційно-

емоційного компонента Ксф.Мк за опитувальником „Діагностика рефлексії” 

обчислювався за формулою 2.5: 

 

 

 

(2.5) 

Результати відповідей за методикою  вивчення спрямованості особистості 

В. Смекала, М. Кучера (авторська модифікація) оцінювалися так: 1-15 балів – 

низький рівень, 16-45 балів – середній, 46-90 балів – достатній, 64-90 балів – 

високий рівень. Максимальна оцінка балів – 90 балів, таким чином, коефіцієнт 

сформованості мотиваційно-емоційного компонента Ксф.Мк за методикою  

вивчення спрямованості особистості В. Смекала, М. Кучера (авторська 

модифікація) ми обчислювали за формулою  (2.6). 

 

Ксф.Кк  = 

∑ отримання балів 

70 

 

Ксф.Мк  = 

∑ отримання балів 

54 
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(2.6) 

Оцінювання відповідей за методикою М. Куна і Т. Макпартленда 

відбувалося за кількісними параметрами: максимальних 20 балів отримали 

респонденти, чиї самоописи містили двадцять тверджень; відповідно до 

кількості позицій педагоги отримували певну суму балів: низький рівень – 

1-3 бали, середній рівень – 4-10 балів, достатній – 11-16 балів, високий – 17-

20 балів. Отже, коефіцієнт сформованості мотиваційно-емоційного 

компонента Ксф.Мк за методикою М. Куна і Т. Макпартленда обчислювався 

за формулою 2.7:  

 

 

 

                                                                (2.7) 

За методикою  визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії 

О. Калашнікової результати відповідей оцінювались так: низький рівень – 1-3 

бали, середній рівень – 4-11 балів, достатній – 12-22, високий рівень – 23-34 

бали. Максимальний бал – 34, відповідно, коефіцієнт сформованості 

процесуального компонента Ксф.Пк за методикою  визначення рівня 

сформованості педагогічної рефлексії О. Калашнікової обчислювався за 

формулою 2.8:   

 

 

 

                                                                (2.8) 

Оцінювання результатів за методикою визначення рефлексивності 

мислення  О. Анісімова відбувалося за градацією: низкий рівень – 0-6 балів, 

середній рівень – 7-11 балів, достатній – 12-15 балів, високий – 16-19 балів. 

Максимальний бал – 19 балів, відповідно, коефіцієнт сформованості 

 

Ксф.Кк  = 

∑ отримання балів 

90 

 

Ксф.Мк  = 

∑ отримання балів 

20 

 

Ксф.Пк  = 

∑ отримання балів 

34 
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процесуального компонента Ксф.Пк за методикою визначення рефлексивності 

мислення  О. Анісімова обчислювався за формулою 2.9: 

 

 

 

                                                                (2.9) 

Опитувальник „Робота в групі” (модифікація методики Р. Белбіна 

„Командні ролі”) ми використали для  визначення сформованості 

процесуального компонента. Сім блоків запитань, даних у методиці Р. Белбіна, 

ми при обробці модифікували і окреслили 30 стрижневих запитань. Градація 

оцінок виявилася такою: відповіді низького рівня оцінювалися в 1-7 балів, 

середнього – 8-14 балів, достатнього – 15-24 балів, високого рівня – 24-30 

балів. Максимальний бал за тестом – 30, відповідно, коефіцієнт 

сформованості процесуального компонента Ксф.Пк обчислювався за 

формулою 2.10: 

 

                   (2.10) 

 

Результати відповідей за опитувальником „Самопрогноз ” (модифікація 

методики самоставлення В. Століна і С. Пантелєєва) оцінювалися за схожою 

схемою. Відповідно, коефіцієнт сформованості процесуального компонента 

(Ксф.Ек) за методикою В. Століна і С. Пантелєєва обчислювався за формулою 

2.11: 

 

 

(2.11) 

Відповідно, загальний коефіцієнт сформованості компонента (Ксф.Гк.) 

обчислювався за формулою 2.12: 

 

 

Ксф.Пк  = 

∑ отримання балів 

19 

 

Ксф.Пк  = 

∑ отриманих балів 

30 

 

Ксф.Пк  = 

∑ отриманих балів 

30 
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(2.12)                                   

Коефіцієнт сформованості рефлексивної культури (Ксф.Р.К.) 

вираховувався за формулою 2.13: 

 

 

                                                                                          (2.13) 

Кількість визначених нами компонентів – три: когнітивний, мотиваційно-

емоційний, процесуальний; відповідно, загальний коефіцієнт сформованості 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів 

(Заг.Ксф.Р.К.) обчислювався за формулою 2.14: 

 

 

                                                                                     

(2.14) 

Кількісне вираження рівня сформованості рефлексивної культури 

педагогів дошкільних навчальних закладів мало такий вигляд: 

високий рівень Ксф.к = 1,000 – 0, 900 

достатній рівень Ксф.к = 0, 899 – 0, 600 

середній рівень Ксф.к = 0, 599 – 0, 300 

низький рівень Ксф.к = 0, 299 – 0, 000,  

де Ксф.к – коефіцієнт сформованості компонента. 

Підкреслимо, що для визначення рівнів сформованості кожного 

компонента застосовувалися по декілька методик, отже, загальну цифру 

отримували шляхом сумування коефіцієнтів. Узагальнену характеристику 

обчислень коефіцієнтів сформованості рефлексивної культури педагогів подано 

у таблиці 2.4.  

 

Ксф.Гк.з  = 

∑ Ксф.к. 

кількість респондентів 

 

Ксф.Р.К  = 

∑ Ксф.Гк. 

кількість компонентів 

 

Заг.Ксф.Р.К = 

∑ Ксф.Гк. 

3 
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Таблиця 2.4 

Обчислення коефіцієнтів сформованості рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів 

Коефіцієнт сформованості 

 

Формула 

Коефіцієнт сформованості 

компонента (для одного 

респондента) 

 

Ксф.к =  
∑ отриманих балів  

 

максимально можлива  

кількість балів 

 

Груповий коефіцієнт 

сформованості компонента  за 

однією методикою для певної 

групи педагогів 

 

Ксф.Гк =  
∑ Ксф.к  

 

кількість респондентів 

 

Загальний коефіцієнт 

сформованості  компонента за 

групами методик для певної 

групи педагогів 

 

 

 

Заг.Ксф.Гк = ∑ Ксф.Гк +∑ Ксф.Гк  

Загальний коефіцієнт 

сформованості рефлексивної 

культури для певної групи 

педагогів 

 

Заг.Ксф.Р.К =  
∑ Ксф.Гк 

                                                   3 

 

У таблиці відображено формули обчислення коефіцієнтів сформованості 

кожного компонента рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних 

закладів; груповий коефіцієнт сформованості компонента  за однією методикою 

для певної групи педагогів; загальний коефіцієнт сформованості  компонента за 

групами методик для певної групи педагогів та загальний коефіцієнт 

сформованості рефлексивної культури для певної групи педагогів. 

Зупинимося на характеристиці визначених рівнів сформованості 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів. Відповідно 

до методичної карти експерименту дослідження стану сформованості 

когнітивного компонента рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів ми здійснювали за показниками „знання про рефлексію і 
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рефлексивну культуру”, „знання засобів і технологій рефлексивного навчання”, 

„знання  про сучасні вимоги до особистісного та професійного розвитку 

педагога дошкільного навчального закладу”.  З цією метою було застосовано 

авторські анкети „Рефлексія в особистісній і професійній діяльності”, тест 

„Рефлексія й рефлексивна культура: теоретичні аспекти”, опитувальник 

„Готовність педагогів до рефлексивного навчання” та анкети „Самоаналіз 

особливостей професійної діяльності педагога дошкільного закладу” 

(авторська модифікація анкет Є. Рогова „Самоаналіз стимулів і перешкод” та 

„Бар’єри педагогічної діяльності”). 

Кількісний аналіз результатів дослідження рівня когнітивного 

компонента у педагогів дошкільних навчальних закладів за використаними 

методиками виявив переважно достатній, середній і низький рівні 

сформованості. Так, аналіз результатів відповідей на анкету „Рефлексія в 

особистісній і професійній діяльності” та тест „Рефлексія й рефлексивна 

культура: теоретичні аспекти” показав, що більшість педагогів мають 

безсистемні та неглибокі знання про рефлексію й рефлексивну культуру, слабку 

орієнтацію в їхніх цінностях і змісті (таблиця 2.5). 

Таблиця 2.5 

Результати дослідження сформованості когнітивного компонента  

за показником „знання про рефлексію і рефлексивну культуру” 

 

Рівень 

сформованості   

Результати обчислень 

 

Анкета „Рефлексія  

в особистісній і професійній 

діяльності” 

Тест „Рефлексія                                 

й рефлексивна культура: 

теоретичні аспекти” 

Експериментальна 

група (ЕГ) 

 (182 особи– 

100%) 

Контрольна 

група  (КГ) 

(176 осіб – 

100%) 

Експериментальна 

група (ЕГ) 

 (182 особи– 

100%) 

Контрольна 

група  (КГ) 

(176 осіб – 

100%) 

% Осіб % Осіб % Осіб % Осіб 

Високий рівень - - - - - - - - 

Достатній рівень 39,5 72 39,8 70 23,5 43 15,9 27 

Середній рівень 47,3 86 46,6 82 39,1 71 45,6 82 

Низький рівень 13,2 24 13,6 24 37,3 68 38,5 67 
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Таким чином, достатній рівень сформованості когнітивного 

компонента виявлено у 31,5% (за середнім числом результатів двох 

діагностик) педагогів експериментальної групи і 27,9% – контрольної 

групи; середній рівень – у 43,2% респондентів ЕГ і 46,1% контрольної 

групи. Відсоток педагогів із низьким рівнем в обох групах дорівнює 

відповідно 25,3% та 26%.  

Коефіцієнт сформованості когнітивного компонента Ксф.ГКк за 

результатами анкети „Рефлексія в особистісній і професійній діяльності” та 

тесту „Рефлексія й рефлексивна культура: теоретичні аспекти” у педагогів 

експериментальної групи ми обчислювали за формулою: 

 

Ксф.ГКк =  
91,6  

= 0,503 
182 

Коефіцієнт сформованості компонента у педагогів контрольної групи 

обчислювали так: 

 

 

 

Різниця між результатами сформованості когнітивного компонента в обох 

групах складає 0, 025.  

Вивчення стану сформованості когнітивного компонента за показниками 

„знання засобів і технологій рефлексивного навчання”, „знання  про сучасні 

вимоги до особистісного та професійного розвитку педагога дошкільного 

навчального закладу” ми здійснювали за допомогою опитувальника  

„Готовність педагогів до рефлексивного навчання” та анкети „Самоаналіз 

особливостей професійної діяльності педагога дошкільного закладу” 

(авторська модифікація анкет Є. Рогова „Самоаналіз стимулів і перешкод” та 

„Бар’єри педагогічної діяльності”). Результати обстеження розміщено у 

таблиці 2.6. 

 

Ксф.ГКк = 
84,2  

= 0,478 
176 
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Таблиця 2.6 

Результати досліджування сформованості когнітивного компонента  

за показниками „знання засобів і технологій рефлексивного навчання”, 

„знання  про сучасні вимоги до особистісного та професійного розвитку 

педагога дошкільного навчального закладу” 

   

Рівень 

сформованості   

Результати обчислень 

Опитувальник  

„Готовність педагогів  

до рефлексивного навчання” 

„Самоаналіз особливостей 

професійної діяльності 

педагога дошкільного 

закладу” 

Експериментальна 

група (ЕГ) 

 (182 особи– 

100%) 

Контрольна 

група  (КГ) 

(176 осіб – 

100%) 

Експериментальна 

група (ЕГ) 

 (182 особи– 

100%) 

Контрольна 

група  (КГ) 

(176 осіб – 

100%) 

% Осіб % Осіб % Осіб % Осіб 

Високий рівень - - - - - - - - 

Достатній рівень 34,1  60 31,8 58 34,7 63 30,1 53 

Середній рівень 46,6 82 43,4 79 42,8 78 44,3 78 

Низький рівень 19,3 34 24,8 45 22,5 41 25,6 45 
 

 Як бачимо, кількість респондентів із достатнім рівнем сформованості 

когнітивного компонента в експериментальній групі більша, ніж у контрольній: 

ЕГ – 61,5% (середнє число обох сум); КГ – 55,5%. Середній рівень 

продемонстрували  в середньому 80% ЕГ та 78,5% КГ. Натомість відсоток 

педагогів із низьким рівнем менший: ЕГ – 35,7%, а КГ – 37,5%.  

Загальний коефіцієнт сформованості когнітивного компонента 

(Заг.Ксф.Ек) за застосованими методиками в експериментальній групі 

дорівнював – 0,944, у контрольній – 0,929. Отже, загальний коефіцієнт 

сформованості когнітивного компонента у педагогів експериментальної групи  

вищий на 0,015, ніж у педагогів контрольної групи. 

Таким чином, порівнюючи результати обстеження сформованості 

когнітивного компонента констатуємо, що високий рівень не виявив жоден 

респондент. Достатній рівень сформованості когнітивного компонента був 

характерний лише для 31,6%  педагогів експериментальної і 30,7%  контрольної 
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груп; середній рівень було зафіксовано у 38,2% респондентів 

експериментальної і 37,2% – контрольної груп; відповідно низький – 30,2 % 

експериментальної і 32,1 % – контрольної груп (рис. 2.1). 
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Експериментальна група (ЕГ) 0 31,6 38,2 30,2

Контрольна група (КГ) 0 30,7 37,2 32,1

 

 Рис. 2.1. Рівні сформованості когнітивного компонента 

рефлексивної культури педагогів експериментальної і контрольної груп на 

констатувальному етапі 

 

Як видно з результатів обстеження, педагоги експериментальної та 

контрольної груп показали в основному середній рівень сформованості 

емоційного компонента рефлексивної культури. 

Далі, відповідно до методичної карти експерименту, ми досліджували 

рівні сформованості мотиваційно-емоційного компонента за емоційно-

ціннісним критеріїєм (показники: „усвідомлення значення рефлексії для 

особистісного життя й професійної діяльності і потреби у її систематичному 

здійсненні”,  „емоційно-ціннісне ставлення до себе й оточення, наявність 

емпатії”,  „прагнення до самопізнання, самовдосконалення, адекватного 

самооцінювання”), використовуючи опитувальник „Діагностика рефлексії” 
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(модифікація методики А. Карпова), методики  вивчення спрямованості 

особистості В. Смекала, М. Кучера (авторська модифікація) та методики „Хто 

Я?” М. Куна  і Т. Макпартленда. 

Кількісний аналіз результатів дослідження рівня мотиваційно-емоційного 

компонента у педагогів за  показником „усвідомлення значення рефлексії для 

особистісного життя й професійної діяльності і потреби у її систематичному 

здійсненні” (опитувальник „Діагностика рефлексії” (модифікація методики 

А. Карпова) виявив переважно середній і низький рівні сформованості  

(таблиця 2.7). 

Таблиця 2.7 

Результати дослідження сформованості мотиваційно-емоційного 

компонента за показником „усвідомлення значення рефлексії для 

особистісного життя й професійної діяльності  і потреби у її 

систематичному здійсненні”  

 

Рівень 

сформованості   

Результати обчислень 

 

Експериментальна група (ЕГ) 

 (182 особи– 100%) 

Контрольна група (КГ)  

(176 осіб –100%) 

% Осіб % Осіб 

Високий рівень - - - - 

Достатній рівень 41,8 76 40,9 72 

Середній рівень 46,1 84 45,5 80 

Низький рівень 12,1 22 13,6 24 
 

Дані таблиці показують, що  низький рівень мотиваційно-емоційного 

компонента виявлено у 12,1% педагогів експериментальної групи, натомість він 

вище у педагогів контрольної групи – 13,6%. Середній рівень в обох групах 

визначено відповідно у 46,1% та 45,5% педагогів. Достатній рівень 

сформованості мотиваційно-емоційного компонента продемонстрували 41,8% 

респондентів експериментальної групи та 40,9% – контрольної.  

Коефіцієнт сформованості мотиваційно-емоційного компонента 

Ксф.ГКк за опитувальником „Діагностика рефлексії” (модифікація методики 
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А. Карпова), у педагогів експериментальної групи ми обчислювали за 

формулою: 

 

Ксф.ГКк =  
91,2  

= 0,501 
182 

Коефіцієнт сформованості компонента у педагогів контрольної групи 

обчислювали так: 

 

 

 

Під час дослідження рівня сформованості мотиваційно-емоційного 

компонента за показником „емоційно-ціннісне ставлення до себе й оточення, 

наявність емпатії” ми застосували методику  вивчення спрямованості 

особистості В. Смекала, М. Кучера (авторська модифікація). Результати 

обстеження розміщено в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Результати дослідження сформованості мотиваційно-емоційного 

компонента за  показником „емоційно-ціннісне ставлення до себе  

й оточення,  наявність емпатії” 

Рівень 

сформованості   

Результати обчислень 

 

Експериментальна група (ЕГ)  

(182 особи – 100%) 

Контрольна група  (КГ) 

(176 осіб – 100%) 

% Осіб % Осіб 

Високий рівень - - - - 

Достатній рівень 34,1 62 33,5 59 

Середній рівень 51,7 94 50,6 89 

Низький рівень 14,2 26 15,9 28 
 

Дані таблиці засвідчують відсутність високого рівня сформованості 

мотиваційно-емоційного компонента у педагогів обох груп; наявність різниці 

між достатнім рівнем сформованості у педагогів експериментальної групи 

(34,1%) та контрольної групи (33,5%); визначення середнього і низького рівнів 

у педагогів ЕГ– відповідно 51,7% та 14,2% і КГ– 50,6% та 15,9%. 

 

Ксф.ГКк = 
87,2  

= 0,495 
176 
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Коефіцієнт сформованості мотиваційно-емоційного компонента 

Ксф.ГПк за методикою  вивчення спрямованості особистості В. Смекала, 

М. Кучера у педагогів експериментальної групи  ми обчислювали за формулою: 

 

Ксф.ГМк  =  
86,2  

= 0,473 
182 

Коефіцієнт сформованості компонента у педагогів контрольної групи 

дорівнював: 

 

 

 

Різниця між груповими коефіцієнтами сформованості мотиваційно-

емоційного компонента дорівнює 0,005. Загальний коефіцієнт 

сформованості компонента Заг.Ксф.ГМк за застосованими діагностиками 

опитувальниками дорівнював у педагогів експериментальної групи – 0,857, 

контрольної групи – 0,851, складаючи різницю у 0,006.  

Дослідження рівня сформованості мотиваційно-емоційного компонента 

за показником за показником „прагнення до самопізнання, самовдосконалення, 

адекватного самооцінювання” відбувалося за допомогою методики „Хто Я?” 

М. Куна  і Т. Макпартленда (таблиця 2.9). 

Таблиця 2.9 

Результати оцінювання мотиваційно-емоційного компонента  

за показником „прагнення до самопізнання, самовдосконалення, 

адекватного самооцінювання”  

Рівень 

сформованості   

Результати обчислень 

 

Експериментальна група (ЕГ) 

 (182 особи – 100%) 

Контрольна група  (КГ) 

(176 осіб – 100%) 

% Осіб % Осіб 

Високий рівень - - - - 

Достатній рівень  21,4 39 20, 5 36 

Середній рівень 42,9 78 42,0 74 

Низький рівень 35,7 65 37,5 66 

 

 

Ксф.ГМк  = 
82,5  

= 0,468 
176 
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Як бачимо, кількість респондентів із достатнім та середнім рівнем 

сформованості мотиваційно-емоційного компонента в експериментальній групі 

більша, ніж у контрольній: ЕГ – 21,4% та 42,9%; КГ – 20,5% та 42,0%. 

Натомість відсоток педагогів із низьким рівнем менший: ЕГ – 35,7%, а КГ – 

37,5%. 

Відповідно, коефіцієнт сформованості мотиваційно-емоційного 

компонента Ксф.ГЕк за методикою М. Куна і Т. Макпартленда 

в експериментальній групі дорівнює: 

 

Ксф.ГЕк =  
71,5  

= 0,393 
182 

Коефіцієнт сформованості мотиваційно-емоційного компонента 

Ксф.ГЕк у контрольній групі: 

 

Ксф.ГЕк =  
68  

= 0,386 
176 

Отже, різниця між результатами сформованості мотиваційно-емоційного 

компонента в обох групах складає 0, 007. 

У цілому загальний коефіцієнт сформованості когнітивного 

компонента Заг.Ксф.ГКк у педагогів експериментальної групи дорівнює 1,004, 

що на 0,031 більше, ніж коефіцієнт сформованості у педагогів контрольної 

групи (0, 973). Порівнюючи результати методик, застосованих для визначення 

рівнів когнітивного компонента, зазначимо стабільність показників достатнього 

рівня у педагогів контрольної групи і суттєву різницю у показниках низького 

рівня: 8% та 0%.  

Отже, дослідження сформованості мотиваційно-емоційного 

компонента за показниками „усвідомлення значення рефлексії для 

особистісного життя й професійної діяльності і потреби у її систематичному 

здійсненні”,  „емоційно-ціннісне ставлення до себе й оточення, наявність 

емпатії”,  „прагнення до самопізнання, самовдосконалення, адекватного 

самооцінювання” виявило відсутність високого рівня у педагогів 
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експериментальної та контрольної груп; наявність 40,7% педагогів з достатнім 

рівнем у експериментальній групі та 40,3% – у контрольній; показники 

середнього рівня сформованості мотиваційно-емоційного компонента у 

половини респондентів: 46,7% (ЕГ) та 46,2% (КГ); низького – у 12,6% педагогів 

експериментальної та 13,7 % – контрольної груп (рис.2.2). 

 

 Рис. 2.2. Рівні сформованості мотиваційно-емоційного компонента 

рефлексивної культури педагогів експериментальної і контрольної груп на 

констатувальному етапі 

 

Дані рисунка показують переважно середній і достатній рівні 

сформованості мотиваційно-емоційного компонента рефлексивної культури у 

педагогів як експериментальної, так і контрольної груп. 

Наступні дослідницькі кроки передбачали з’ясування рівнів сформованості 

процесуального компонента за діяльнісно-результативним критеріїм та 

показниками „сформованість рефлексивних умінь”, „здатність розв’язувати 

проблемні ситуації в особистісній та фаховій сферах”, „кооперативно-

комунікативний підхід до здійснення рефлексивної діяльності”, „реалізація 

індивідуальних програм особистісного й професійного саморозвитку”. Було 

використано методики визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії 
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О. Калашнікової та визначення рефлексивності мислення  О. Анісімова; 

опитувальники „Робота в групі” (модифікація методики Р. Белбіна „Командні 

ролі”) та „Самопрогноз” (модифікація методики самоставлення В. Століна 

і С. Пантелєєва). Аналіз результатів вивчення дозволив виокремити такі рівні: 

достатній, середній, низький. Результати обстеження за показниками 

„сформованість рефлексивних умінь” та  „здатність розв’язувати проблемні 

ситуації в особистісній та фаховій сферах” подано у таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Результати оцінювання процесуального компонента  

за показниками „сформованість рефлексивних умінь”, „здатність 

розв’язувати проблемні ситуації в особистісній та фаховій сферах” 

 

Рівень 

сформованості   

Результати обчислень 

Методика визначення рівня 

сформованості педагогічної 

рефлексії О. Калашнікової 

Методика визначення 

рефлексивності мислення  

О. Анісімова 
Експериментальна 

група (ЕГ) 

Контрольна 

група  (КГ) 

Експериментальна 

група (ЕГ)  

Контрольна 

група  (КГ) 

% Осіб % Осіб % Осіб % Осіб 
Високий рівень - - - - - - - - 
Достатній рівень 39,5 72 39,8 70 23,5 43 15,9 27 
Середній рівень 47,3 86 46,6 82 39,1 71 45,6 82 
Низький рівень 13,2 24 13,6 24 37,3 68 38,5 67 

 

Як бачимо з результатів таблиці, низький рівень сформованості 

процесуального компонента виявлено у 12,1% педагогів експериментальної 

групи, натомість він вище у педагогів контрольної групи – 13,6%. Середній 

рівень в обох групах визначено відповідно у 46,1% та 45,5% педагогів. 

Достатній рівень сформованості процесуального компонента продемонстрували 

41,8% респондентів експериментальної групи та 40,9% – контрольної. Високий 

рівень не показав жоден педагог. 

Рівень сформованості процесуального компонента ми визначали також за 

показником „кооперативно-комунікативний підхід до здійснення рефлексивної 
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діяльності”, використавши „Робота в групі” (модифікація методики Р. Белбіна 

„Командні ролі”). Результати обстеження подано в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Результати оцінювання процесуального компонента  

за показником „кооперативно-комунікативний підхід 

 до здійснення рефлексивної діяльності” 

 

Рівень 

сформованості   

Результати обчислень 

 

Експериментальна група (ЕГ) 

 (182 особи– 100%) 

Контрольна група  (КГ) 

(176 осіб – 100%) 

% Осіб 

 

% Осіб 

Високий рівень - - - - 

Достатній рівень 36,8 67 36,9 65 

Середній рівень 50 91 49,5 87 

Низький рівень 13,2 24 13,6 24 
  

Отже, визначилися три групи з різними рівнями сформованості 

процесуального компонента: з достатнім рівнем в експериментальній групі – 

36, 8%; середнім рівнем – 50%, низьким – 13,2%. Відповідно, у контрольній 

групі – з достатнім і середнім рівнем 36,9% і 49,5%, з низьким – 13,6%. 

Коефіцієнт сформованості процесуального компонента Ксф.ГПк за 

опитувальником „Робота в групі” у педагогів експериментальної групи ми 

обчислювали за формулою: 

 

Ксф.ГПк  =  
69,9  

= 0,384 
182 

Коефіцієнт сформованості компонента у педагогів контрольної групи 

обчислювали так: 

 

 

 

 

Ксф.ГПк  = 
67,5  

= 0,383 
176 
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Різниця між результатами сформованості процесуального компонента в 

обох групах мінімальна: 0,001. 

 Аналізуючи кількісні показники сформованості процесуального 

компонента за показником  „реалізація індивідуальних програм особистісного й 

професійного саморозвитку”, отримані в результаті використання 

опитувальника „Самопрогноз” (модифікація методики самоставлення 

В. Століна і С. Пантелєєва), бачимо подібні результати (таблиця 2.12). 

Таблиця 2.12 

Результати оцінювання компонента за показником   „реалізація 

індивідуальних програм особистісного  й професійного саморозвитку” 

  

Рівень 

сформованості   

Результати обчислень 

Експериментальна група (ЕГ)  

(182 особи – 100%) 

Контрольна група  (КГ) 

(176 осіб – 100%) 

% Осіб % Осіб 

Високий рівень - - - - 

Достатній рівень 34,1 62 33,5 59 

Середній рівень 51,7 94 50,6 89 

Низький рівень 14,2 26 15,9 28 
 

Дані таблиці засвідчують відсутність високого рівня сформованості 

процесуального компонента у педагогів обох груп; наявність різниці між 

достатнім рівнем сформованості у педагогів експериментальної групи (34,1%) 

та контрольної групи (33,5%); визначення середнього і низького рівнів у 

педагогів ЕГ– відповідно 51,7% та 14,2% і КГ– 50,6% та 15,9%. 

Коефіцієнт сформованості процесуального компонента Ксф.ГПк за 

опитувальником „Самопрогноз” (модифікація методики самоставлення 

В. Століна і С. Пантелєєва) у педагогів експериментальної групи  ми 

обчислювали за формулою: 

 

Ксф.ГПк  =  
86,2  

= 0,473 
182 

Коефіцієнт сформованості компонента у педагогів контрольної групи 

дорівнював: 
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Різниця між груповими коефіцієнтами сформованості процесуального 

компонента дорівнює 0,005. Загальний коефіцієнт сформованості 

процесуального компонента Заг.Ксф.ГПк за використаними методиками і 

опитувальниками дорівнював у педагогів експериментальної групи – 0,857, 

контрольної групи – 0,851, складаючи різницю у 0,006.  

Таким чином, у ході дослідження сформованості процесуального 

компонента рефлексивної культури ми виявили, що високий рівень відсутній у 

педагогів експериментальної та контрольної груп. Достатній рівень виявили 

35,5 % педагогів ЕГ та 35,2% КГ; середній рівень показали 50,8%педагогів 

експериментальної групи і половина опитаних з контрольної групи – 50%. 

Низький рівень характерний 13,7% педагогів експериментальної групи і 14,8 % 

– контрольної (рис. 2.3)  

 

Рис. 2.3. Рівні сформованості процесуального компонента 

рефлексивної культури педагогів експериментальної і контрольної груп на 

констатувальному етапі 

 

Ксф.ГПк  = 
82,5  

= 0,468 
176 
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Як видно з результатів обстеження,  рівень сформованості 

процесуального компонента рефлексивної культури у педагогів 

експериментальної і контрольної груп – переважно середній (ЕГ – 50,8%, КГ –

50%).  

Визначення загального рівня рефлексивної культури педагогів 

експериментальної та контрольної груп на констатувальному етапі подано у 

таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Рівні розвитку рефлексивної культури педагогів  

на констатувальному етапі 

Рівень 

сформованості   

Результати обчислень  

Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група  (КГ) 

% Середня кількість осіб % Середня кількість осіб 

Високий рівень - - - - 

Достатній рівень 35,8 65,3 34,9 61,3 

Середній рівень 45,4 82,8 44,5 78,5 

Низький рівень 18,8 34,3 20,6 36,16 
 

Результати загального рівня рефлексивної культури педагогів на 

констатувальноиму етапі зображено на рис. 2.4. 

 

 Рис. 2.4. Рівні розвитку рефлексивної культури педагогів 

експериментальної  та контрольної груп на констатувальному етапі 
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Таким чином, на основі отриманих даних діагностичного обстеження 

виявлено три рівні розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів. Достатній рівень продемонстрували 35,8% педагогів 

експериментальної групи та 34,9% контрольної. Середній рівень притаманний 

45,4% педагогів ЕГ та 44,5% респондентів КГ. Відповідно низький рівень 

показали 18,8% педагогів експериментальної групи і 20,6% – контрольної. 

Високого рівня розвитку рефлексивної культури не виявлено в жодного 

педагога. Результати констатувального етапу дали підстави вважати стан 

досліджуваної проблеми в дошкільних навчальних закладах та рівні 

рефлексивної культури педагогів як такі, що потребують корегування. 

Уважаємо необхідним надалі окреслити педагогічні умови, які здатні 

підвищити ефективність розвитку рефлексії у педагогів дошкільних навчальних 

закладах. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Відповідно до теоретичного обґрунтування та процедури 

експерименту розроблено методичну карту організації дослідження на 

констатувальному етапі.  

 Визначено критерії (когнітивний,  емоційно-ціннісний, діяльнісно-

результативний) та показники оцінювання (знання про рефлексію й 

рефлексивну культуру, знання засобів і технологій рефлексивного навчання, 

знання про сучасні вимоги до особистісного та професійного розвитку педагога 

дошкільного навчального закладу; усвідомлення значення рефлексії для 

особистісного життя й професійної діяльності і потреби у її систематичному 

здійсненні, емоційно-ціннісне ставлення до себе й оточення, прагнення до 

самопізнання, самовдосконалення, адекватного самооцінювання; володіння 

рефлексивними уміннями і навиками, здатність розв’язувати проблемні 

ситуації в особистісній і фаховій сферах, кооперативно-комунікативний підхід 

до здійснення рефлексивної діяльності, реалізація індивідуальних програм 
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особистісного й професійного саморозвитку). На основі визначених критеріїв 

та аналізу наукових підходів було схарактеризовано чотири рівні розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів: високий, 

достатній, середній, низький. 

2. З метою забезпечення сумісності й можливості спільних розрахунків 

даних, їх зіставлення та отримання висновку про загальний рівень 

сформованості рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних 

закладів введено коефіцієнт сформованості (Ксф.), який дозволив визначити 

рівень розвитку рефлексивної культури в однаковій одиниці вимірювання: 

груповий коефіцієнт сформованості компонента  за однією методикою для 

певної групи педагогів; загальний коефіцієнт сформованості  компонента за 

групами методик для певної групи педагогів та загальний коефіцієнт 

сформованості рефлексивної культури для певної групи педагогів.вирахувати 

загальну оцінку рівня розвитку рефлексивної культури; порівняти рівні 

сформованості кожного  компонента між собою. 

3. На основі отриманих експериментальних результатів виявлено такі 

закономірності: 1) взаємозалежність між рівнем рефлексивної культури та 

посадою педагогічного працівника: завідувачі та вихователі-методисти 

більш активно застосовують рефлексію, ніж вихователі вікових груп, у 

свою чергу,  вихователі частіше вдаються до самоаналізу й самооцінки, ніж 

вузькі спеціалісти (музичний керівник, інструктор з фізичного виховання, 

учитель-логопед); 2) залежність рівня рефлексивної культури від іміджу 

установи та психологічного клімату в педагогічному колективі: відповіді 

респондентів, які працюють у дошкільних закладах високого інноваційного 

потенціалу, демонструють обізнаність, упевненість, свободу у 

висловлюваннях; 3) взаємозалежність між рівнем розвитку рефлексивної 

культури  та професійним стажем: молоді педагоги здатні до адекватної або 

завищеної самооцінки, більш ретельної уваги до внутрішнього світу і 

власних уподобань (на відміну від заниженої самооцінки і невпевненості  

досвідчених працівників). 
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4. Здійснено експериментальну роботу з різними групами 

респондентів і виявлено рівні сформованості когнітивного, мотиваційно-

емоційного та процесуального компонентів рефлексивної культури, що дало 

змогу визначити стан розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів у цілому. Відповідно до критеріїв оцінювання виявлено 

три рівні розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних 

закладів: достатній, середній, низький. Достатній рівень продемонстрували 

35,8% педагогів експериментальної групи та 34,9% контрольної. Середній 

рівень притаманний 45,4 % педагогів ЕГ та 44,5% респондентів КГ. Відповідно 

низький рівень показали 18,8 % педагогів експериментальної групи і 20,6 % – 

контрольної. Високого рівня розвитку рефлексивної культури не виявлено в 

жодного педагога.  
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РОЗДІЛ 3  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ 

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

3.1. Обґрунтування умов розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів  

 

У попередніх розділах було доведено, що у підвищенні рівня професійної 

компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів важливу роль 

відіграє рефлексивна культура як сукупність індивідуальних, соціально 

зумовлених способів усвідомлення й переосмислення суб’єктом власної 

життєдіяльності, ціннісно-смислових, життєвих і професійних орієнтирів. 

Рефлексивна культура забезпечує підготовку до самореалізації, створення  

програми особистісного та професійного саморозвитку. Проте, як було з’ясовано 

у процесі діагностичного дослідження, забезпечення високого рівня 

рефлексивної  культури педагогічних працівників дошкільних навчальних 

закладів ускладнено об’єктивними та суб’єктивними чинниками, а саме: 

1) низьким рівнем теоретичної обізнаності та практичних умінь;  

2) неготовністю до здійснення самооцінки, самоаналізу, самоконтролю, 

відсутністю мотивації до рефлексивної діяльності;  

3) індиферентністю рефлексивних процесів у самосвідомості, 

пасивністю, байдужістю й невпевненістю;  

4) реальною відсутністю рефлексії у взаємодії з колегами й вихованцями;  

5) відсутністю адекватного уявлення про себе як особистість і педагога, 

завищеною або заниженою самооцінкою тощо. 

На вирішення цих проблем була спрямована розроблена нами  програма 

розвитку рефлексивної культури педагогів, яка, ураховуючи індивідуальні 

здатності й особливості, забезпечувала розвиток у них рефлексивних прагнень, 
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знань та вмінь. Програмою передбачено об’єднання зусиль та змістовну 

співпрацю усіх зацікавлених структур і суб’єктів освітнього процесу: інституту 

післядипломної педагогічної освіти, районного та міського методичного 

кабінетів, керівників управлінської та методичних служб, педагогічного 

колективу та безпосередньо педагогічного працівника у процесі особистісно 

зорієнтованого рефлексивного навчання зокрема і модернізації системи 

дошкільної освіти в цілому. 

Спираючись на основні засади навчання дорослих (С. Змейов, І. Зязюн, 

Ю. Калиновський, В. Олійник, О. Пєхота, Н. Протасова, В. Пуцов, С. Сисоєва, 

С. Щенніков, П. Фюртер та ін.), а також дослідження науковців із питань 

рефлексії, ми побудували програму розвитку рефлексивної культури на таких 

принципах:  

1. Принцип єдності трьох середовищ.  Зумовлений логікою наявної 

системи освіти для педагогів, яка об’єднує в єдиний простір декілька 

різнорідних середовищ: навчальне (безпосередньо здійснюється під 

керівництвом андраґоґа); професійне (навчання поєднано з професійною 

діяльністю і здійснюється у відповідних формах); соціальне (опосередковане 

навчання –  впливає на формування нових цінностей й смислів життя, а також 

діяльності засобами участі  в організованих процесах комунікації). 

2. Принцип синтезу підходів до освіти. У його  основі – урахування ідей 

культурологічного (забезпечення панорамного багатовимірного погляду і 

полісистемного пояснення сутності культурних проблем, цінностей та 

компонентів сучасної освіти); особистісно зорієнтованого (розвиток і 

самовдосконалення особистості як суб’єкта пізнання й предметної діяльності); 

компетентнісного (спрямування на вироблення не лише предметних знань, 

умінь і навичок, а й на формування ключових компетенцій); аксіологічного 

(сприйняття й прийняття особистістю загальнолюдських і національних 

цінностей як власних, перетворення їх на особистісні цінності та суб’єктивні 

життєві смисли); акмеологічного (орієнтація педагога на життєвий успіх і 

досягнення вершини в розвитку) підходів. 
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3.  Принцип науковості. Передбачає вивчення системи важливих 

наукових закономірностей, положень, фактів і знань; урахування новітніх 

досягнень психолого-педагогічної науки про розвиток рефлексивної культури; 

розкриття причинно-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій; використання 

в навчанні відповідних методів. 

4. Принцип системності, послідовності й наступності. Дотримання цього 

принципу забезпечує системність здобуття знань (відповідно і системність 

мислення) педагогів; передбачає формування знань, умінь і навичок педагогів 

таким чином, щоб нові знання спиралися на раніше засвоєні і,  своєю чергою, 

стали фундаментом для засвоєння наступних. 

5. Принцип опертя на суб’єктний досвід. Згідно з цим принципом 

життєвий (побутовий, соціальний, професійний) досвід педагога 

використовується як основа для засвоєння нового змісту, одне із джерел 

навчання, мотиваційний фактор  розвитку рефлексивної культури.  

6. Принцип елективності. Передбачає надання тому, хто навчається, 

певної свободи вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, 

часу, місця та оцінювання результатів навчання. 

7. Принцип безперервної підтримки. Забезпечує використання різних 

форм (консультування, адресна допомога, інформування, оновлення 

навчальних матеріалів) підтримки дорослих на всіх етапах навчання; враховує 

індивідуальні особливості кожного педагога і дозволяє створити оптимальні 

умови для розвитку й становлення особистості як суб’єкта професійної 

діяльності. 

8. Принцип позитивних стимулів. Основним критерієм є правильне 

формування стійкої асоціації у свідомості педагогів, яка б нерозривно 

пов’язувала діяльність з позитивним настроєм та позитивними стереотипами 

мислення, що стимулюють подальшу ефективну роботу з повною 

самовіддачею.  

9. Принцип створення корпоративної атмосфери навчання, взаємної 

довіри та поваги, співробітництва і взаємопідтримки. Педагоги не тільки 
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транслюють зразки спілкування, мислення, організації рефлексивної діяльності, 

а й живуть за цими зразками.  

10. Принцип створення ситуації успіху. Полягає в нерозривному 

взаємозв’язку рефлексивної діяльності зі створенням сприятливої 

психологічної атмосфери; позитивним настроєм, стимулами й установками, що 

мотивують  подальшу ефективну роботу педагога з повною самовіддачею. 

Перераховані принципи містять відображення системи закономірностей, 

а саме: 1) чим більше зміст навчально-методичного матеріалу відповідає 

інтересам педагогів, тим вищою є їх пізнавальна і творча активність; 2) чим 

частіше використовуються творчі завдання, що вимагають активної діяльності 

педагогів, тим інтенсивніше здійснюється зростання особистісної та 

професійної компетентності, зокрема в галузі самопізнання й саморозвитку; 

3) чим продуктивнішою є організація практики роботи над собою, тим вищою є 

готовність педагогів до подальшого самовдосконалення. 

Програмою розвитку рефлексивної культури враховано також 

рекомендації І. Дичківської педагогам дошкільних навчальних закладів, а саме: 

усвідомлювати цінність педагогічної діяльності; сприяти розвитку аналітичних 

здібностей, які в поєднанні з іншими становитимуть основу педагогічної 

майстерності кожного педагогічного працівника; учити використовувати в 

практиці роботи з вихованцями результати сучасних наукових досліджень; 

постійно здійснювати саморефлексію поведінки, практичної діяльності; 

формувати потребу постійного особистісного та професійного 

самовдосконалення [101]. 

Цілком очевидно, що розвиток рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів потребує створення відповідних умов. Умова, 

як визначено у словниках, – це сукупність об’єктів (речей, процесів, стосунків), 

необхідних для виникнення, існування або зміни певного об’єкта; правила, які 

існують або встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які 

забезпечують нормальну роботу чого-небудь [62; 302]. Визначення дефініції 

„педагогічні умови” у різних джерелах подано у таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Визначення терміну „педагогічні умови”  

у психолого-педагогічній літературі 

Автор Визначення 

Г. Алексеєва  Супутні фактору обставини.  

В. Андреєв  Підсумок цілеспрямованого відбору, конструювання  і  

застосування  елементів, змісту,  методів (прийомів),  а  також 

організаційних форм навчання для досягнення дидактичних 

цілей.   

С. Борукова  Правила, що забезпечують оптимальну діяльність. 

О. Бражнич  Сукупність об’єктивних можливостей змісту, методів, 

організаційних форм здійснення педагогічного процесу, що 

забезпечує успішне досягнення поставленої мети.  

Т. Гуцан  

 

Структурна оболонка педагогічних технологій чи педагогічних 

моделей.   

Л. Карпенко  Певна обстановка чи обставина, яка впливає (прискорює чи 

гальмує) на формування та розвиток педагогічних явищ, 

процесів, систем, якостей особистості.  

М. Малькова  Сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин освітнього 

процесу, від реалізації яких залежить досягнення поставлених 

дидактичних цілей. 

В. Манько  Взаємопов’язана сукупність внутрішніх параметрів та 

зовнішніх характеристик функціонування, яка забезпечує 

високу результативність навчального процесу і відповідає 

психолого-педагогічним критеріям оптимальності. 

Г. Назаренко  Обставини та можливості, від яких залежить успішність 

функціонування та розвитку певної педагогічної системи. 

А. Найн  Сукупність об’єктивних можливостей змісту,  форм, методів і 

матеріально-просторового  середовища, спрямованих на 

вирішення поставлених задач. 

С.Ожегов  Сукупність взаємозалежних і взаємообумовлених обставин 

процесу діяльності. 

О. Пєхота  Система певних форм, методів, матеріальних умов, реальних 

ситуацій, які об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені, 

необхідні для досягнення конкретної педагогічної мети. 

О. Савченко  Важливий чинник, рушійна сила, причина.  

А. Семенова 

В. Стасюк  

Обставини, від яких залежить  та відбувається  цілісний 

продуктивний  педагогічний  процес професійної  підготовки 

фахівців, що опосередковується  активністю особистості, 

групою людей. 

Н. Яковлева   Єдність  об’єктивного  і  суб’єктивного, внутрішнього  і  

зовнішнього,  сутності  і  явища.  
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Питанням сутності професійних умов з позиції педагогічної науки 

займалися О. Бєлкін, О. Бражніч, О. Городиська, Н. Іполітова, Н. Кузьміна, 

В. Манько, В. Нестеров, О. Пєхота, І. Раченко, О. Савченко, Н. Стеріхова, 

Н. Яковлева та інші. У педагогічному контексті поняття умови окреслюється як 

сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх впливів, 

що спрямовують фізичний, психічний, моральний розвиток людини, її 

поведінку; виховання й навчання, формування особистості [82; 275; 337].  

На основі аналізу наукової літератури ми виокремили важливі для нашого 

дослідження позиції в трактуванні поняття „педагогічні умови”:  

1) фактори й правила, які забезпечують успішну життєдіяльність 

педагогічної системи;  

2) середовище, атмосфера, простір, у якому забезпечується ефективність 

формування певних педагогічних компетенцій;  

3) обов’язкове виконання, здійснення певних заходів для організації 

процесу навчання;  

4) сукупність об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, 

організаційних форм і матеріальних засобів його здійснення.  

Переводячи ці характеристики у площину нашої проблеми, визначимо, 

що умови розвитку рефлексивної культури мають акумулювати в собі ті 

вимоги, які пред’являються у момент взаємодії однією стороною (андраґоґом) 

до іншої (педагога) і навпаки, а також  особистістю до себе.  

Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволяє визначити найчастіше 

згадувані умови, необхідні для навчання рефлексії: створення рефлексивного 

середовища (С. Степанов), використання рефлексивних ігор (О. Анісімов, 

Г. Щедровицький), вирішення нестандартних творчих задач в умовах 

дослідницької діяльності (В. Зарецький, І. Семенов), зв’язок результату 

засвоєння рефлексії і педагогічної імпровізації (Б. Вульфов), забезпечення 

спільної комунікативної діяльності (І. Вачков), циклічний (блочний) принцип 

психолого-педагогічної підготовки фахівців (І. Харламов, В. Горленко), 

урахування рефлексії з різним часовим вектором: синхронна (ситуативна), 
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ретроспективна та прогностична (Г. Бізяєва, В. Болотов, Є. Ісаєв, 

В. Слободчиков, Н. Шайденко) та інші. 

Цікавим для нашого дослідження є механізм розвитку творчої 

індивідуальності в умовах рефлексивного навчання, запропонований 

В. Слободчиковим: 1) організація формувального простору; 2) робота з 

формування операційно технологічного фонду; 3) накопичення методичних 

розробок, дидактичного матеріалу, наочних посібників; 4) використання 

дидактичних методик; 5) здійснення допомоги й корекції при реалізації 

індивідуальної програми діяльності кожного педагога [337].  

Вартий уваги комплекс педагогічних умов формування рефлексивних 

умінь, представлений М. Демідко у формі двох блоків: 1) загальні умови 

(наявність відповідного середовища, позитивної мотивації до навчання, 

високого рівня професійної творчості, мислення викладачів, об’єктивного 

контролю сформованих умінь у співвідношенні з критеріями якості); 2) основні 

умови, що реалізуються на стадіях: усвідомлення потреби рефлексії, аналіз та 

самоаналіз сил і можливостей, створення програми (стратегії і тактики) дій, 

мобілізація сил і здібностей, інтелектуальна і вольова напруга, реалізація плану 

(дій), виконання прийнятого рішення, аналіз результатів і визначення нових 

цілей та задач на шляху удосконалення діяльності [95]. 

Об’єднує педагогічні умови в підгрупи і М. Марусинець: 

1) організаційно-педагогічні (створення рефлексивного середовища; 

рефлексивний аналіз діяльності педагогів); 2) методичні (свідоме засвоєння 

знань про сутність і структуру професійної рефлексії; використання 

інноваційних навчально-методичних посібників; організація суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії; забезпечення розвивального змісту форм контролю); 3) особистісно-

розвивальні (формування мотиваційної готовності; навчання інтелектуальної 

саморегуляції; розвиток творчої складової педагогічного мислення; створення 

проблемних ситуацій) [232].  

Заслуговує на увагу підхід до опису умов оптимізації розвитку 

рефлексивної культури С. Немченка та  О. Лебідь. Дослідники  пропонують 
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об’єднати їх у дві умовні групи: макросоціальні (потреба суспільства в людині, 

яка постійно прагне саморозвитку) та психолого-педагогічні (спеціальна 

організація професійно орієнтованого середовища навчання) [251]. 

Характеристиці педагогічних умов для формування рефлексивних умінь 

педагогів присвячено дослідження Л. Панової, яка виокремлює: 1) загальні 

умови: системність, неперервність процесу формування рефлексивних умінь, 

контроль за результатами на різних етапах професійного навчання, внутрішні 

умови установи (освітнє середовище, навчальний процес); 2) приватні умови 

(орієнтація на специфіку процесу навчання, розробка моделі  формування 

рефлексивних умінь, адекватної реальній ситуації та сучасному рівню розвитку 

наукових знань, створення нового освітнього середовища, збагачення 

навчальних програм дисциплін знаннями про рефлексію); 3) специфічні умови 

(доведення до педагогів актуальності значимості формування рефлексивних 

умінь, формування сталих знань про рефлексію, методичного забезпечення 

процесу рефлексивного навчання) [268, с. 136]. 

 За Т. Білозірцевою, педагогічні умови для формування рефлексії 

передбачають гармонізацію діагностики та самодіагностики рефлексування; 

залучення до колективно розподіленої діяльності суб’єктивного досвіду тих, 

хто навчається; формування рефлексивного стилю взаємин у колективі [26]. 

 Дослідник С. Білоконний вважає, що для  формування рефлексивних 

умінь педагогів потрібні такі умови: 1) мотивація до здійснення власної 

рефлексивної діяльності; 2) спеціальна організація керівництва (діалогічне 

навчання); 3) активізація аналітичної діяльності педагогів; 4) урахування 

індивідуальних особливостей; 5) вивчення й узагальнення досвіду майстрів 

педагогічної праці; 6) забезпечення оперативного контролю за станом 

формування рефлексивних умінь та їх корекцію за потреби [41]. 

У контексті нашого дослідження важливим є перелік умов, 

запропонований Г. Єрмаковою: спеціально організована рефлексивна 

діяльність педагога; наявність рефлексивного середовища –  певної системи 

умов розвитку особистості; активізація міжсуб’єктних стосунків учасниками 
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рефлексивної діяльності; актуалізація рефлективності педагога, що передбачає 

вихід спеціаліста з поглинання самою професією, здатність подивитись на неї з 

позиції іншої людини, виробити відповідне ставлення до неї; використання 

освітніх програм, спрямованих на розвиток професійної рефлексії [112]. 

Методами, що забезпечують ефективність розвитку рефлексивних умінь у 

педагогів, дослідники (Г. Бізяєва, С. Білоконний, Г. Дегтяр, Л. Кравець, 

М. Марусинець та ін.)  називають фіксоване спостереження, самозвіти, ведення 

щоденникових записів, тренінги, консиліуми, семінари, імітаційні ігри, аналіз 

проблемних ситуацій; виконання творчих домашніх завдань. 

Таким чином, враховуючи тлумачення категорії рефлексивної культури 

педагогів дошкільних навчальних закладів як інтегративного комплексу 

спеціальних знань, умінь і ставлень, що забезпечують готовність, здатність і 

прагнення здійснювати рефлексію на основі педагогічних цінностей, ми 

визначаємо поняття „педагогічні умови” як сукупність особистісних і 

професійних різнопланових зовнішніх і  внутрішніх чинників, необхідних і 

достатніх для розвитку рефлексії у педагогів.  

У процесі експериментального пошуку та з урахуванням результатів 

напрацювань М. Аверіної, А. Бізяєвої, С. Білоконного, М. Демідко, 

Г. Єрмакової, Л. Кравець,  М. Марусинець, Л. Шелкунової  та ін. було 

визначено педагогічні умови, які забезпечують ефективність розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів: 

- створення рефлексивного середовища, що забезпечує цілісність 

змісту, методів, прийомів, форм і засобів розвитку рефлексивної культури;  

- реалізація векторності рефлексії, безперервності і поетапності 

вироблення рефлексивних умінь з урахуванням специфіки діяльності педагога 

дошкільного навчального закладу; 

- усвідомлення сутності й актуальності рефлексії як засобу 

особистісного й професійного розвитку, набуття стійкої мотивації до її 

здійснення. 

Схарактеризуємо більш конкретно вказані умови. 
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Перш ніж визначити сутність поняття рефлексивне середовище – 

зупинимося на дефініції „освітнє середовище”, яке науковці (А. Хуторськой,  

В. Ясвін, В. Панов, О. Савенков) трактують як систему педагогічних и 

психологічних умов і впливів, що створюють можливість для розкриття як уже 

наявних, так іще не проявлених здібностей і особистісних особливостей та 

саморозвитку усіх суб’єктів освітнього процесу. Розглядаючи розвивальне 

навчальне середовище, О. Сисоєва до його складу включає: зміст, організаційні 

форми, методи, засоби, суб’єкт-суб’єктний характер педагогічної взаємодії 

учня і вчителя [332].  

Для нас близьким і суголосним у контексті розуміння рефлексивної 

культури є визначення особистісно зорієнтованого навчального середовища 

І. Якиманською: „спеціально організований освітній простір для освоєння 

різних видів і форм людської діяльності, де учень оволодіває науковими 

знаннями, досвідом емоційно-ціннісного ставлення до світу речей і людей, 

досвідом спілкування, взаємодії, ніби розкриває себе світові…” [397, с. 75]. 

Сутність означеного виду середовища, на думку дослідниці, полягає в 

організаціі й використанні навчального матеріалу різноманітного змісту, виду і 

форми; наданні свободи вибору способів виконання навчальних завдань (за 

умови зняття емоційної напруги у зв’язку зі страхом помилитися у своїх діях); 

використанні нетрадиційних форм групових та індивідуальних занять із метою 

активізації творчості; створенні умов для творчості в самостійній і колективній 

діяльності; розробці й використанні індивідуальних програм навчання, 

моделюючих дослідницьке (пошукове) мислення; організацію навчання у 

групах на основі діалогу, імітаційно-рольових ігор, тренінгів навчального 

спілкування та ін. [397, с. 44-45]. 

Отже, „рефлексивне середовище” – термін, що з’явився у педагогічній 

теорії та практиці нещодавно, і визначається як комплекс умов для тривалої 

взаємодії суб’єктів та набору специфічних форм взаємодії, де можливі 

самореалізація, самопізнання, самооцінка, самоаналіз, самоконтроль суб’єктів, 

взаємообмін засобами, рефлексія себе та  інших [337]. Функція такого 
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середовища, за Г. Єрмаковою, – сприяння виникненню у людини потреби в 

рефлексії [112]. Г. Бізяєва веде мову про „рефлексивно-інноваційне 

середовище”, у якому стимулюється співтворчість, створюються умови вибору, 

відбувається зміна уявлень про себе як особистість і професіонала. Мета 

створення рефлексивного середовища, з позиції дослідниці, – зняття 

відчуження педагога від навчально-виховного процесу й розвиток професійної 

рефлективності педагога як засобу життєдіяльності (здійснення професійної 

діяльності) [37].  

На думку М. Бахтіна, стосунки суб’єкта із середовищем регулює подія як 

спосіб буття,  розвитку, формування та соціалізації особистості, оскільки надає 

можливість звернутися до себе, йти до себе, бути собою [23]. І. Котик 

переконана, що центральним моментом рефлексивного середовища, рушійним 

джерелом діалогічного навчання є групове вирішення екзистенційної проблеми, 

у якій відбувається зосередження різних історичних логік розуміння, тобто 

спільне розв’язування проблеми відбувається на базі образів історичних 

культур [178].   

Для нашого дослідження близькі окреслені Т. Гурою принципи створення 

та функціонування рефлексивного середовища, зокрема: унікальності, 

парадоксальності, відкритості, надмірності та варіативності, що в цілому 

забезпечують простір для вільного, свідомого вибору перспектив в аспекті 

цінностей, форм і засобів самореалізації та саморозвитку, надають можливість 

вибудувати унікальний індивідуальний спосіб професійного буття, апробувати 

його та перенести з навчальної ситуації у сферу реальної професійної 

діяльності [84].  

У науковій літературі (Т. Гура, Г. Єрмакова, С. Семенов, І. Степанов, 

О. Сущенко, О. Тюптя) окреслилися основні підходи до визначення 

особливостей рефлексивного середовища, а саме: наявність ознак системності: 

цілісність і орієнтація на певну мету, структурованість та самоорганізованість; 

соціально-особистісний, креативний, дослідницький та діяльнісний характер; 

наявність внутрішньої суперечності (між потребами і можливостями; старими і 
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новими нормами); включення механізмів рефлексії як засобу подолання криз; 

варіативність (кожний із учасників будує її на основі своїх потреб і відповідно 

до власного спрямування розвитку); передбачення навчальних методик, у яких 

акцент зроблено не на змісті, а на способах діяльності усіх учасників; 

можливість вибору, у якому мають знаходитися суб’єкти. 

Складником процесу становлення рефлексивного середовища є 

рефлексивна діяльність, яка має цілеспрямований, перетворювальний, 

усвідомлений характер; забезпечує цілісність змісту, методів, прийомів, форм і 

засобів формування рефлексивної культури; включає в себе активне оволодіння 

відповідними навичками, внутрішнє прийняття прийомів рефлексивної 

діяльності (на відміну від научуваності на основі наслідування, копіювання), 

адже воно передбачає не тільки демонстрацію еталонів рефлексивної 

поведінки, а й обмін педагогів рефлексивним досвідом, спільний пошук 

ефективних способів взаємодії.  

Для ефективної реалізації цієї умови використовуються не тільки засоби 

інтерактивного навчання, а й методи рефлексивного аналізу: змістів власної 

свідомості, спілкування (мотиви, цілі, засоби), міжособистісних стосунків, 

ставлення до колег і вихованців та вихованців до себе тощо. Тобто спеціально 

організоване рефлексивне середовище сприяє постійному рефлексивному 

переосмисленню набутої теоретичної бази з позицій щоденного вирішення 

практичних педагогічних завдань і дозволяє педагогові стати компетентним у 

своїй справі.  

Спираючись на вищезазначені дослідження, ми розглядаємо рефлексивне 

середовище як сукупність створених зовнішніх умов, змісту методів і прийомів   

професійного навчання, завдяки яким створюються можливості для 

самосприйняття, самопочуття, самопізнання, самооцінки особистості, 

здійснення самоаналізу та самоконтролю, а також вибору, у результаті чого у 

педагогів відбувається зміна уявлень про себе як про особистість і професіонала 

та сутність рефлексивних знань і умінь. 
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Наступну умову розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів ми визначаємо „реалізацію векторності рефлексії, 

безперервності і поетапності вироблення рефлексивних умінь з урахуванням 

специфіки діяльності педагога дошкільного навчального закладу”.  

У контексті нашої теми ми використовуємо першоджерельне визначення 

поняття „вектор” – лат.vector (носій). Векторність передбачає концентрацію 

конкретних дій, зусиль, засобів, спрямованих на вирішення тих чи інших 

завдань.  

Модифікуючи створену Ю. Бурланом та В. Толкачовим теорію системно-

векторної психології, визначимо у ній позиції, які актуальні для розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів: 1) вектор – 

це тип спрямованості людини; 2) вектор визначає, як здійснюватиметься  

самореалізація, спосіб отримання та повідомлення інформації про себе та світ; 

3) для реалізації свого вектора в соціумі людина виконує у ньому відповідну 

роль; 4) визначення вектора дає можливість розуміння власної сутності, причин 

поведінки, з’ясування мотивації для здійснення повної реалізації тощо [362].  

У нашому дослідженні векторність розвитку рефлексії розглядається як 

диференційована сукупність:  

1) рефлексії особистісного життя педагога (особистісна рефлексія), яка 

передбачає самовизначення та рефлексію взаємодії з людьми; 

 2) рефлексії професійної діяльності (професійна рефлексія), що 

поділяється на саморефлексію фахівця та рефлексію, що педагог здійснює в 

процесі взаємодії з вихованцями (педагогічна).  

Узагальнюючи різні погляди на проблему, вважаємо розвиток 

рефлексивної культури ефективним і успішним лише за умови одночасної 

уваги як до особистісної рефлексії, так і до професійної. У більшості наукових 

розвідок (О. Альбуханова-Славська, Л. Анциферова, І. Бех, Н. Гуткіна, 

В. Зарецький, Л. Кравець, Г. П’янкова та ін.) особистісна рефлексія 

розглядається в одному синонімічному ряду з поняттями саморефлексії  та 

саморегулювання, що виступають як процес осмислення особистісних змістів 
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(образів, із якими ототожнює себе „Я”), забезпечують самоорганізацію і 

самомобілізацію особистості в різних умовах її існування. 

Як показали дослідження Ю. Кулюткіна, Г. Сухобської, Г. Бізяєвої та 

Н. Пов’якель, особистісна рефлексія або актуальне „Я”-педагога, будучи 

важливим аспектом його професійної свідомості, істотно впливає на регуляцію 

педагогічної діяльності й сприяє вдосконаленню професійної майстерності, 

розвитку творчого мислення й педагогічних здібностей, кар’єрному зростанню. 

Ми підтримуємо позицію Г. Бізяєвої в тому, що професійна рефлексія педагога 

розвивається на основі особистісних рефлексивних здібностей [37].  

У своїх дослідженнях рефлексивно-перцептивних умінь педагога А. Реан 

звертає першочергову увагу на необхідність пізнання власних індивідуально-

психологічних особливостей, оцінку власного психологічного стану, а вже 

потім  здійснення різностороннього сприйняття та адекватного пізнання 

особистості вихованця [310]. Сформовані навички педагога в самосприйнятті й 

самопізнанні, здійсненні адекватної самооцінки й самоаналізу в особистісній 

сфері сприяють більш успішному опануванню вміннями професійної рефлексії.  

Отже, векторність рефлексії ми визначаємо як спрямування саморозвитку 

людини – уваги, мислення, дій і прагнень; у педагогічному контексті 

розрізняємо особистісний і професійний (саморефлексія та рефлексія з дітьми) 

вектори, оптимальне поєднання й удосконалення яких  забезпечує високий 

рівень сформованості рефлексивної культури.   

Цілком очевидно, що складний, багатогранний процес формування 

рефлексивної культури має бути безперервним і поетапним. У контексті 

характеристики безперервності, як однієї з умов рефлексивного навчання 

педагогів, доцільним є визначення Н. Протасової змісту післядипломної освіти 

як триєдиного процесу загальнокультурного, фахово-кваліфікаційного та 

функціонального розвитку і збагачення сукупної культури педагога [299].  

З урахуванням принципу безперервності освіти розвиток рефлексивної 

культури пов’язаний із такими формами роботи: курсова перепідготовка 

педагогів; міжкурсовий період (безпосередня професійна діяльність;  навчання 
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у рамках міських методичних заходів; самоосвіта фахівців). Основні 

функціональні особливості, умови навчання для дорослих, стрижневі 

положення та проблемні аспекти системи післядипломної освіти нами було 

описано у параграфі 1.3.  

Наразі зупинимося на важливій ролі міжкурсового періоду в 

рефлексивному навчанні педагогів, оскільки, як слушно підкреслює 

Л. Васильченко, він: 

 1) органічно поєднує навчання з професійною діяльністю педагогів;  

2) протягом цього періоду застосовується гнучка система форм і методів 

навчання, яка дозволяє враховувати індивідуальні освітні потреби слухачів;  

3) міжкурсовий період поєднує систематичне навчання й освіту з різними 

формами самоосвітньої діяльності; 

 4) організація професійного спілкування під час міжкурсового семінару і 

систематичного обміну досвідом стимулює мотиви самовдосконалення й 

саморозвитку особистості;  

5) один із головних напрямів міжкурсової підготовки – 

загальнокультурний розвиток – дозволяє впливати на розвиток загального 

світогляду, ціннісні орієнтації педагогів; 

 6) термін міжкурсового етапу (5 років) дозволяє будувати гнучку 

послідовну систему навчання педагогів з урахуванням їхньої особистості й 

особистість і індивідуальності [61]. 

Очевидно, що актуальною проблемою безперервної рефлексивної освіти є 

організація та стимулювання у міжкурсовий період самоосвіти й 

самовдосконалення педагогів. Самоосвіта педагогів може здійснюватися у двох 

формах: 1) індивідуальній (спрямовується, планується, регламентується 

педагогом залежно від усвідомлення своїх потреб і цілевизначення);  

2) опосередкованій (спрямовується, скеровується місцевими органами освіти, 

які виходять при цьому з констатації недоліків і труднощів, що мають місце в 

роботі педагогів, і нових проблем, які виникають) [117].  
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Серед головних передумов успішної самоосвіти педагогів у системі 

безперервної освіти дослідники О. Дубасенюк, Л. Сущенко, Н. Устинова 

називають психологічну готовність до цієї діяльності (необхідний рівень 

мотивації); сформованість умінь, які забезпечують продуктивність самоосвіти; 

зв’язок теми курсової роботи з інформаційним запитом педагога; забезпечення 

послідовності між темами, над якими працював педагог на курсах, і 

актуальними потребами, пов’язаними з розвитком освітньої установи.  

Модель розвитку рефлексивної культури визначає поступове залучення 

педагогів до рефлексивної діяльності. У рамках нашого дослідження становить 

інтерес методика організації рефлексивної діяльності А. Хуторського, яка 

включає в себе такі етапи: припинення предметної (дорефлексивної) діяльності; 

установлення послідовності виконання дій (усно чи письмово описується все, 

що було зроблено); аналіз послідовності дій з точки зору їх ефективності, 

продуктивності, відповідності поставленим задачам тощо; виявлення й 

формулювання результатів рефлексії (ідей, відповідей на запитання, пропозицій 

щодо причин невдач і подальшої роботи та ін.);  перевірка гіпотез у подальшій 

діяльності [383]. 

Цікавими у контексті сказаного є також визначені М. Аверіною етапи 

формування рефлексивних умінь: 1) етап навчального оволодіння, коли 

педагог тільки вчиться виокремлювати та формулювати педагогічну задачу; 

2) етап обмеженого володіння рефлексивними уміннями: педагог вчиться 

вирішувати одну задачу декількома способами, обираючи оптимальний та 

використовуючи різні форми й види рефлексії; 3) етап достатньої 

сформованості рефлексивних умінь, на якому педагог вирішує задачі 

оптимальним способом, діє точно й економічно при мінімальній допомозі 

колег [1]. 

Більшість науковців (О. Анісімов, О. Байдарова, Г. Бізяєва, Г. Дегтяр, 

Є. Доманський, М. Марусинець, В. Сластьонін та ін.) поетапність 

формування рефлексивної культури описують так:  

 спочатку педагоги мають пройти перший рівень розвитку 
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рефлексивної культури, навчитись сприймати і відчувати себе, бути готовим 

оцінювати власні вчинки та контролювати свої емоції; 

 здобувши на цьому рівні необхідні знання та вміння, педагог 

здатен перейти на другий рівень розвитку рефлексивної культури, на якому 

спроможний бачити себе у майбутньому, моделювати ситуацію, 

усвідомлювати, як його оцінюють колеги та контролювати свою поведінку в 

будь-яких ситуаціях;  

 третій рівень розвитку рефлексивної культури у педагогів виявляється 

у вмінні аналізувати власну позицію в педагогічній діяльності та спілкуванні, 

оцінювати механізм впливу своєї моделі на педагогічну взаємодію і навпаки та 

рівень відповідальності за педагогічні дії. 

Таким чином, безперервність і поетапність вироблення відповідних умінь, 

як механізм практичної реалізації векторності рефлексії, забезпечує успішність 

другої умови розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних 

закладів. 

Третьою умовою розвитку рефлексивної культури ми визначаємо 

усвідомлення сутності й актуальності рефлексії як засобу особистісного й 

професійного розвитку, набуття стійкої мотивації до її здійснення. Для того, 

щоб рефлексивне середовище сприяло дієвому розвитку відповідних умінь і 

навичок, важливо грамотно й цілеспрямовано мотивувати педагога. Під 

мотивацією розуміємо сукупність внутрішніх та зовнішніх чинників, які 

стимулюють  педагога до діяльності та надають їй певного змісту [275; 337]. 

Мотивація саморозвитку зумовлена особистісними та освітніми потребами – 

бажанням удосконалити власну життєдіяльність або уникнути зайвих проблем  

для того, щоб стати більш розвинутою та компетентною особистістю.  

Очевидно, для успішного здійснення діяльності людина має керуватися 

певними намірами і мотивами. Мотивами професійного становлення вчителя 

О. Дубасенюк називає „різнобічну спрямованість стосовно педагогічної 

діяльності” [105, с.29]. У контексті вищесказаного важливим є визначення 

О. Леонтьєвим функцій мотиву, а саме: спонукальної, пізнавальної і 
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смислотвірної (остання полягає в тому, що символізує суб’єктивну значущість 

конкретної поведінки чи діяльності для індивіда, виявляючи її особистісний 

сенс [205]. Натомість К. Роджерс найголовнішим мотивом життя людини 

вважав тенденцію само актуалізації, яка передбачає не лише самозбереження і 

саморозвиток, а й виявлення найкращих якостей [313].  

Ефективне вирішення мотиваційних задач, на думку науковців (С. Занюк, 

А. Маркова, Т. Матис, Р. Нємов, А. Орлов), можливе у спеціально організованій 

системі професійної підготовки, яка передбачає оволодіння методами 

перетворення себе та розуміння мотивації вчинків інших, починаючи з 

опанування прийомами самопізнання, виявлення й вивчення власних 

„мотиваційних стихій”. 

У процесі розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів ми окреслюємо такі етапи:  

1) мотиваційно-цільовий (усвідомлюється місце та роль рефлексивної 

культури в професійному та особистісному становленні педагога; формується 

адекватне уявлення про себе, розуміння власної значущості, цінності, якості 

своїх фахових знань, навичок, професійних завдань; ініціюються прагнення, 

інтерес, мотиви педагогів до оволодіння уміннями і навичками саморефлексії та 

розвитку рефлексивної культури; визначаються потреби й цілі, коректуються 

плани наступних дій та майбутньої діяльності в цілому); 

2) навчально-діяльнісний (створюється теоретичний та практичний 

простір для розвитку рефлексивних знань, оволодіння рефлексивними вміннями 

та компетенціями; активізується термінологічний інструментарій, пов’язаний із 

поняттям „рефлексивна культура”; узагальнюється й систематизується 

інформація про механізм рефлексії, її види та особливості; забезпечуються 

сприятливі умови для роботи в групі та активного стилю спілкування); 

3) рефлексивно-прогностичний (узагальнюються й оцінюються 

сформовані ціннісні орієнтації педагога; забезпечується творчий прояв  

особистісних та професійно значущих якостей у різних видах рефлексивної 

діяльності; проводиться діагностична експертиза якості засобів та ефективних 



156 
 

методів і прийомів формування рефлексивної культури; прогнозуються 

майбутні кроки професійного й особистісного самовдосконалення). 

Структура кожного з етапів складається із відповідних змістових блоків:  

- Цільовий. Передбачає визначення мети, завдань етапу. 

Формулювання цілей: педагогам пропонується орієнтовний перелік цілей, до 

якого вони додають власні, та рівнів домагань. Визначаються критерії 

рефлексивного оцінювання: інтерактивні вправи, у рамках яких відбувається 

оцінка й самооцінка діяльності протягом блоку, та графічні листи 

самодіагностики й оцінювання, цільові карти-путівники, індивідуальні карти 

рефлексивного супроводу. Здійснюється планування роботи на певному етапі.  

- Діагностичний. Діагностичне вивчення та моніторингові зрізи 

проводяться за допомогою анкетування, тестування, опитування, 

застосуванням авторських, проективних та акмеологічних методик, 

діагностично-емоційних, графічних, інтерактивних та кокологічних вправ. 

- Методичний. Представлений матеріалом рекомендаційного аспекту, 

зокрема у вигляді тематичних словників (словничок-мінімум, тезовий 

словничок, словничок-ілюстрація) і цитатників, методичних пам’яток, 

педагогічних шпаргалок, нотатників і порадників, опорних конспектів, 

„вузликів на пам’ять”, списку літератури для самостійного опрацювання тощо). 

- Практичний. Суть складають традиційні й нетрадиційні форми 

роботи з педагогами, інтерактивні та медитативно-релаксаційні вправи, рольові 

ігри, інтерактивні  методики навчання (ІМН); виконання рефлексивних завдань 

(мотиваційні, поточні, підсумкові, домашній рефлексивний практикум) тощо. 

- Підсумковий. Підбиття підсумків. Оцінка діагностичних зрізів та 

рівня отриманих педагогами знань, умінь, досягнень. Аналіз застосованих 

методів і прийомів. Рефлексія ефективності створених педагогічних умов, 

прояву структурних компонентів, показників та їх характеристик. 

На основі теоретичного й практичного вивчення об’єкта нашого 

дослідження створено модель розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (рис 3.1). 
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Рис. 3.1. Модель розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних 

закладів 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

Створення  

рефлексивного середовища,  

що забезпечує цілісність 

змісту, методів, прийомів, 

форм і засобів розвитку  

рефлексивної культури 

Реалізація векторності рефлексії, 

безперервності і поетапності 

вироблення рефлексивних умінь                      

з урахуванням специфіки 

діяльності педагога дошкільного 

навчального закладу 

Усвідомлення сутності                      

й актуальності рефлексії               

як засобу особистісного                  

й професійного розвитку, 

набуття стійкої мотивації            

до її здійснення 

Результат: позитивна динаміка розвитку рефлексивної культури  

у педагогів дошкільних навчальних закладів 

О
р

г
а

н
із

а
ц

ій
н

і 
ф

о
р

м
и

 р
о
б

о
т
и

 

М
ет

о
д

и
 н

а
в

ч
а

н
н

я
 

Педагогічні читання: 

рефлексивний дайджест, 

коучинг, клуб дошкільної 

еліти, педагогічна студія, 

проблемна лабораторія.  

- когнітивні методи навчання 

(концентроване навчання, евристичне 

спостереження); 

- методи кооперативного навчання 

(інтервізія, навчання у команді, проект, 

методика „Я-Ти-Ми”);  

- методи  інтерактивного навчання 

(„акваріум”, „гроно”, „торнадо”, „діалог 

Сократа”, „діаграма Вена”, „карусель”,  

„кути”, „мікрофон”, „мозковий штурм”, 

„незакінчене речення”);  

- метод імітацій або рольовий (метафора, 

емпатія, психологічний етюд); 

- метод графічних моделей або 

ілюстративний (проективна методика, 

фреймовий підхід); 

- діагностичні методи (біографічний 

метод, акмеологічні методики, 

інтерв’ювання). 
 

Семінар-рефлексія, творча 

майстерня, дебати, конкурс 

педагогічних досягнень, 

презентація портфоліо, 

педагогічний бенефіс, 

рефлексивне коло. 
 

Фестиваль діяльнісної 

педагогіки, ділова гра, 

рольовий театр, 

рефлексивний тренінг, 

панорама педагогічних 

проектів, методичне ательє, 

рефлексивний практикум. 
 

ЕТАПИ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

Мотиваційно-

цільовий  

етап 

Навчально-

діяльнісний 

етап 

Рефлексивно-

прогностичний 

етап 

Мета: розвиток рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів  

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

Мотиваційно-емоційний Процесуальний Когнітивний  

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ  

 

Когнітивний  

- знання про рефлексію                    

і рефлексивну культуру; 

- знання про засоби                          

й технології рефлексивного 

навчання; 

- знання про сучасні вимоги 

до особистісного                           

та професійного розвитку 

педагога дошкільного 

навчального закладу. 

Емоційно-ціннісний Діяльнісно-результативний 

- усвідомлення значення 

рефлексії для особистісного 

життя й професійної діяльності 

і потреби у її систематичному 

здійсненні; 

- емоційно-ціннісне ставлення до 

себе й оточення, наявність 

емпатії; 

- прагнення до самопізнання, 

самовдосконалення, 

адекватного самоцінювання. 

- сформованість рефлексивних 

умінь; 

- здатність розв’язувати 

проблемні ситуації в 

особистісній та фаховій сферах; 

- кооперативно-комунікативний 

підхід до здійснення 

рефлексивної діяльності; 

- реалізація індивідуальних 

програм особистісного                    

й професійного саморозвитку. 
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Модель складається з трьох  частин: 1) структура рефлексивної культури; 

2) педагогічні умови, необхідні для розвитку рефлексивної культури;  3) етапи 

розвитку рефлексивної культури,  і розглядається нами як засіб системного 

представлення процесу формування рефлексивної культури педагогів ДНЗ, 

а також як науково-практичний інструментарій системного аналізу набутого 

досвіду, способу об’єднання наукової, педагогічної й особистісної творчості в 

різних видах діяльності, активізації рефлексивних процесів.  

Таким чином, кожна з означених педагогічних умов розвитку 

рефлексивної культури конкретизована змістом і формами здійснення за 

етапами і блоками. Важливість та ефективність реалізації моделі розвитку 

рефлексивної культури полягають у тому, що за наявності певних педагогічних 

умов у процесі й результаті рефлексії, з урахуванням когнітивного, 

мотиваційно-емоційного  та діяльнісного компонентів рефлексивної діяльності, 

когнітивного, емоційно-ціннісного, діяльнісно-результативного критеріїв та 

показників (знання про рефлексію і рефлексивну культуру; знання про засоби й 

технології рефлексивного навчання; знання про сучасні вимоги до 

особистісного та професійного розвитку педагога дошкільного навчального 

закладу; усвідомлення значення рефлексії для особистісного життя й 

професійної діяльності і потреби у її систематичному здійсненні; емоційно-

ціннісне ставлення до себе й оточення, наявність емпатії; прагнення до 

самопізнання, самовдосконалення, адекватного самооцінювання; 

сформованість рефлексивних умінь; здатність розв’язувати проблемні ситуації 

в особистісній та фаховій сферах; кооперативно-комунікативний підхід до 

здійснення рефлексивної діяльності; реалізація індивідуальних програм 

особистісного й професійного саморозвитку) педагог дошкільного навчального 

закладу досягає високого рівня розвитку рефлексивної культури. 

Вищеописана модель була застосована в рамках апробації програми 

розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів 

протягом 2013-2015 н.р. у дошкільних навчальних закладах м. Новограда-

Волинського, Києва, Одеси. 
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 3.2. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності умов 

розвитку рефлексивної культури педагогів у системі післядипломної 

освіти 

 

 Експериментально-дослідна робота за створеною програмою передбачала 

апробацію теоретично обґрунтованих педагогічних умов, що забезпечують 

розвиток рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів у 

системі післядипломної освіти, та визначення їх ефективності. 

 Експеримент здійснювався з урахуванням розглянутих у попередньому 

розділі закономірностей навчання дорослих. З цією метою були чітко визначені 

завдання експериментальної роботи, ураховані особливості організації 

методичної діяльності з педагогами з опертям  на особистісний та професійний 

досвід учасників експерименту, розроблений теоретичний та практичний 

інструментарій розвитку рефлексивної культури педагогів, забезпечені 

системність та поетапність проведення експериментальної роботи. 

Програма розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів (Додаток В)  мала на меті створення умов для поетапного 

та системного розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів і передбачала  розв’язання таких завдань: 1) підготувати 

педагогів до теоретичного осмислення й реалізації на практиці рефлексивного 

підходу у професійній діяльності; 2) створити психолого-педагогічні умови для 

розкриття особистісного та професійного потенціалу педагогів; 3) застосувати 

систему інтерактивних вправ, що активізують у педагогів рефлексивне 

мислення та  викликають інтерес до спільної діяльності; 4) забезпечити глибоке 

усвідомлення педагогами необхідності єдності теоретичної та практичної 

рефлексивної компетентності; 5) формувати потребу в адекватному 

самосприйнятті, самопочутті, самопізнанні, здійсненні самоаналізу, 

самооцінки, самоконтролю; 6) орієнтувати педагогів на рефлексивний підхід у 

здійсненні педагогічного процесу та удосконалення рефлексивних умінь і 
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навичок. Навчальна мета передбачала досягнення  конкретних результатів, що 

формалізувалися в перелік знань і вмінь педагогів. 

Зупинимося на особливостях рефлексивного навчання педагогів 

дошкільних навчальних закладів, яке здійснювалося у міжкурсовий період  

упродовж трьох етапів (мотиваційно-цільовий, навчально-діяльнісний, 

рефлексивно-прогностичний) на базі міського методичного кабінету,  

дошкільних установ, а також під час самоосвітньої діяльності працівників.  

  Перший етап – мотиваційно-діяльнісний. Мета – розвиток у педагогів 

потреби в рефлексії та визначення шляхів досягнення цілей: форми, методи і 

прийоми роботи, особливості рефлексивної діяльності педагогів.  

Спрямованість змісту методичної роботи передбачала організацію відповідного 

рефлексивного середовища, що забезпечувало цілісність змісту, методів, 

прийомів, форм і засобів формування рефлексивної культури. Створюючи 

рефлексивне середовище як систему, ми враховували обов’язкові ознаки 

системності: 1) підпорядкування усього процесу навчання відповідній цілі; 

2) структурованість (у нашому випадку наявність змістових блоків); 

3) взаємодія та взаємозв’язок елементів навчання (самоорганізованість, 

управління процесом розвитку рефлексії). Крім того, рефлексивне середовище 

було спрямоване на формування у його суб’єктів усіх видів рефлексії і розвитку 

усіх її рівнів. 

Очевидно, що для досягнення якісного результату необхідне чітке 

визначення цілей і планування. На першому етапі педагоги навчалися, набували 

досвіду, удосконалювались у процесі цілевизначення та планування власних 

практичних кроків і рефлексивної діяльності групи загалом. Ми підтримуємо 

позицію науковців (О. Анісімов, І. Малафіїк, Н. Мойсеюк, О. Савченко, 

В. Чайка), які окреслюють ціль як „суб’єктивний образ бажаного”, 

програмування діяльності, очікувань, майбутнього.  

Розуміючи роль такого процесу, як цілевизначення, у розвитку  

педагогічної та рефлексивної культури, ми виділили на кожному етапі окремий 

змістовий блок – цільовий, який передбачав декілька напрямів роботи з 
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педагогами: 1) визначення мети і завдань (конкретно до кожного етапу); 

2) формулювання індивідуальних цілей (визначалися перспективні й актуальні 

цілі та цілі-елементи); 3) планування роботи відповідно до поставлених завдань 

і окреслених цілей. Мета й завдання обговорювалися (у рамках загальноміських 

та загальносадових заходів) з педагогами із застосуванням рефлексивного 

екрану – тематичної стіннівки, що містила текст і піктограмні символи до 

кожної групи завдань, графічні позначки для висвітлення цілей та освітнього 

продукту, одержаного в результаті їх вирішення. Після чіткого визначення й 

усвідомлення загальної мети педагогам пропонувався перелік можливих 

особистісних цілей. На основі такої цільової матриці кожен укладав власну 

цільову технологічну карту-путівник, у якій зазначав: перспективні та актуальні 

цілі, цілі-елементи на конкретному етапі, оцінював їх реалізацію та рівень своїх 

зусиль за п’ятибальною шкалою, здійснював саморефлексію успіхів та помилок 

(Додаток Е1). 

У створеному для педагогів дошкільних навчальних закладів  

рефлексивному середовищі ми забезпечили умови для практичного опанування 

відповідними знаннями і уміннями. Варто відзначити роль методу графічних 

моделей (або ілюстративного методу) у рефлексивному навчанні педагогів 

дошкільних навчальних закладів, який забезпечив: 1) поєднання вербального 

викладу змісту рефлексивного навчання з представленням його символічно-

словесного зображення; 2) полегшення („оживлення”) процесу засвоєння 

пізнавального змісту й формування відповідних теоретичних понять; 

3) удосконалення умінь систематизувати, схематизувати та структурувати 

матеріал; 4) розвиток психічних процесів (пам’яті, уяви, уваги, мислення, 

зорового сприймання) та навичок самоконтролю. Спираючись на розробки та 

рекомендації Л. Артемової, Н. Волкової, В. Галузинського, І. Підласого, 

В. Селіванова, М. Фіцули та ін., ми використали можливості графічно-

ілюстративного методу для формування у педагогів конкретних уявлень і 

точних понять; усвідомлення сутності явища, взаємозв’язку між його 

компонентами; порівняння й зіставлення; стимулювання до системного 
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моделювання.  

На першому етапі реалізації програми розвитку рефлексивної культури 

метод графічних моделей був застосований в: 1) індивідуальних (таблиця ЗХД 

(„Знаю. Хочу знати. Дізнався”), індивідуальна карта рефлексивного супроводу 

педагога), Додаток Е2); 2) групових й колективних формах роботи з 

педагогами: діагностично-емоційні вправи, що визначали рівень емоційного 

самосприйняття і ставлення до роботи в групі („Автопортрет”,  „Термометр”, 

„Слухаємо себе”, „Концентрація”, „Міміка”, „Кольорова рефлексія”); графічні 

тести-вправи (Мій Всесвіт”, „Маски”, „Я очима себе та інших”, „Що я даю 

людям і чого від них очікую?”, „Мова жестів” та ін.); проективні методики; 

плакати, схеми, графіки, моделі (Додаток Ж). 

Практичний змістовий блок містив комплекс ігор та вправ, що сприяли 

розв’язанню завдань першого етапу: вправи-очікування, мотиваційні, 

медитативно-релаксаційні, інтерактивні, рефлексивно-узагальнювальні ігри  з 

використанням інтерактивних навчальних методів (ІМН). Спираючись на ідеї 

О. Пометун щодо визначення інтерактивного навчання як організації певної 

системи способів, прийомів, методів освітнього процесу, заснованого на 

суб’єкт-суб’єктних стосунках (паритетності), багатосторонній комунікації, 

конструюванні знань, використанні самооцінки та зворотного зв’язку, постійній 

активності [258], ми застосували інтерактивні методи, прийоми, вправи, за 

допомогою яких педагог сам відкривав, здобував й конструював знання і 

розвивав власну компетентність у різних галузях діяльності (Додаток Ж). 

З метою ефективного здійснення рефлексивного навчання нами було 

розроблено методичне забезпечення, яке допомагало педагогам швидше 

опанувати теоретичний матеріал, отримати і засвоїти  необхідні знання, 

закріпити їх додатковою інформацією, а саме: методичні пам’ятки, педагогічні 

„шпаргалки” тощо. Удосконаленню навичок самопізнання й самоорганізації 

сприяли практичні заняття із застосуванням ігор „Закони тайм-менеджменту”, 

„Методики управління часом”, „Колесо власного життя”, „Три чарівних слова 

тайм-менеджменту”. 
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Умова реалізації векторності рефлексії, безперервності і поетапності 

вироблення рефлексивних умінь передбачала низку практичних методів, 

спрямованих на самосприйняття й самопізнання педагогів себе як особистості й 

професіонала. Розуміючи рефлексію як діалог людини із самою собою, 

своєрідне мистецтво задавати запитання,  ми застосували у рамках програми 

таку форму самодіагностики, як автоінтерв’ю (коротку розповідь про себе). 

Педагоги мали відповісти на запитання: „Хто я як особистість?”, „Хто я як 

педагог?”. Відмінність цих запитань від використаної на констатувальному 

етапі експерименту методики М. Куна, Т. Макпартленда полягала у 

самостійному і вільному доборі додаткових запитань педагога  (Хто я на 

роботі? Хто я вдома? Хто я з колегами? Хто я із друзями? Хто я наодинці із 

самим собою? Хто я у відпустці? Хто я на вихідних? тощо).   

Аналіз результатів опитування педагогів після апробування автоінтерв’ю 

підтвердив наше припущення про необхідність і корисність нової діагностичної 

форми, спрямував на активне застосування і ретельний підбір тематичних 

запитань із метою удосконалення відповідних умінь педагогів. Водночас ми 

використовували й традиційне інтерв’ю (бесіда, вибудувана за певним планом 

через безпосередній контакт інтерв’юера з респондентом із обов’язковою 

фіксацією відповідей). Було застосовано форму „бліц”, тобто перелік запитань 

був мінімальним, від одного до трьох, опитування здійснювалося в рамках 

методичних заходів, переважно у парах або групах. На першому етапі було 

запропоновано таку тематику: „Чого я прагну у житті?”, „Чи легко мене 

вмотивувати на що-небудь?”, „Як, коли і чому я задаю собі питання?”.  

З метою розширення у педагогів уявлення про себе, забезпечення 

можливості побачити себе у незвичній ситуації ми звикористали кокологію 

(япон. kokoro – свідомість, дух, душа, відчуття, грец. logos – вчення) –  низку 

психологічних ігор, які розробив Р. Сайто, і призначених для того, щоб 

розкрити емоційні й поведінкові особливості учасників. Сутність кокологічної 

гри, або ситуаційного тесту, полягає в тому, що людина, відповідаючи на 

запитання, має максимально чітко уявити певний образ, картинку, сцену і 
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відверто розповісти, що побачила й відчула. На мотиваційно-цільовому етапі 

ми запропонували ігри, що сприяли розвитку самосприйняття та самопочуття 

педагогів: „Синій птах”, „Ви – всього лише людина”, „Обкладинка”, „Під 

небом блакитним (Додаток З). 

Практичний блок, який ефективно реалізовував другу умову розвитку 

рефлексивної культури педагогів на мотиваційно-цільовому етапі, був 

представлений інтерактивними та репрезентаційними вправами:  „Знайомство-

представлення”, „Моє ім’я і особистісна риса”, „Моє ім’я в історії”, „Моя 

улюблена іграшка”, „Людські почуття”, „Моя помилка”,  „Я люблю”, „Продовж 

за мною”,  „По той бік дороги”, „Асоціації”,  „Квітка успіху”,  „Опудало”, 

„Розмова крізь скло”, „Східний базар”, „Незакінчене речення”,  „Цінність однієї 

хвилини” та ін., що розвивали самоспоглядальні та комунікативно-

кооперативні вміння й навички (Додаток Ж). 

Особистісні якості, що є значущими для життя та професійної діяльності, 

аналізувались у  вправі „Моя вершина”. Серед позитивних рис найчастіше 

педагогами згадувались доброта, любов, цілеспрямованість, порядність, 

наполегливість, впертість, професіоналізм. До рис, які заважатимуть йти до 

вершини, на думку досліджуваних, належать лінь, відсутність чіткої мети та 

сили волі, некомпетентність у певних питаннях, недостатність часу і коштів, 

думка оточення та ін. 

У більшості вищеозначених інтерактивних вправ з метою аналізу 

вчинкової активності педагогів ми використали біографічний метод, 

описаний у дослідженні М. Марусинець, який, на переконання науковця, є 

високоінформативним для складання думки про особистість і високовалідним 

для прогнозування її життєвого шляху і професійного становлення [232].  

Усвідомлення педагогів сутності й актуальності рефлексії як засобу 

особистісного й професійного розвитку, набуття стійкої мотивації до її 

здійснення забезпечувалося завдяки діагностичним і практичним методам 

професійного навчання. З метою визначення рівня мотивації педагогам було 

запропоновано опитувальник А. Реана „Мотивація успіху та боязнь невдачі”. 
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Результати відповідей виявили позитивне ставлення до виконання професійних 

завдань, активність та ініціативність. Більшість опитаних визнали у себе такі 

риси, як  відповідальність, наполегливість у досягненні мети, потребу в 

успіхові.  Загалом тільки 20% опитаних притаманні страх перед невдачею, 

тривожність, небажання опинитися у ситуації психічного зриву, покарання, 

негативних  очікувань. Корисною і цікавою для педагогів виявилася рефлексія 

ціннісних орієнтацій за методикою М. Рокича. Зокрема, у списку термінальних 

цінностей згадуються, перш за все, здоров’я (фізичне і психічне), упевненість у 

собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів),  активне 

діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя), продуктивне життя 

(максимально повне використання своїх можливостей, сил та здібностей), 

матеріально. Список інструментальних цінностей за ранжуванням більшості 

учасників експерименту починається із таких якостей: незалежність (здатність 

діяти самостійно, рішуче), чесність (правдивість, щирість); життєрадісність 

(почуття гумору), освіченість (широта знань, висока загальна культура). 

Окремим блоком інтерактивного практикуму стали вправи, що сприяли 

розвиткові концентрації як одного з ефективних засобів формування рефлексії, 

уміння керувати увагою, зосереджуватися на людях, які оточують, окремих 

речах, почуттях, вчинках,  зокрема, „Розвиток уваги: опис предмета”, „Розвиток 

уваги: історії від імені власних речей” та інші. З метою забезпечення 

ефективності процесу самосприйняття, розвитку самосвідомості й суб’єктності 

фахівців ми застосували прийом складання метафори (грец. мetaphor – 

перенесення), який дозволив педагогам відкрити нові смисли власного життя 

завдяки використанню близьких та інтуїтивно зрозумілих образів.  

Одним із основних завдань етапу стало забезпечення позитивного 

самопочуття, визначення рівнів емпатійних здібностей, стану емоційного 

благополуччя в учасників експерименту, розвиток умінь контролювати власні 

емоції й виробляти адекватне мислення. Емоційний рівень тривожності та 

невпевненості був досліджений за допомогою модифікованого тесту 

Ч. Спілберга „Шкала вивчення тривожності”. Результати діагностування 
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показали, що під час заняття  не втрачає впевненості лише 46% опитаних. 

Решта педагогів перед заняттям бояться, „що не зможуть добре його провести” 

(52%), хвилюються через те, що „допустять помилку» (65%), помічають, що 

„перед початком заняття починає калатати біля серця частіше, ніж звичайно” 

(38%). Хоча переважна більшість (85%) упевнена: „на занятті важливо 

поставити мету і чітко її виконувати”. Процес вивчення рівнів самопочуття 

педагогів, формування культури емоційного сприйняття, емпатійних здібностей 

і навичок здійснювався за допомогою мотиваційних вправ та вправ-очікувань 

„Квітка настрою”, „Долоні сонця”; діагностично-емоційних вправ „Слухаємо 

себе”, „Термометр” та „Опудало”; медитативно-релаксаційних вправ 

„Визначення рівня щастя”, „Я – Сонце!” і  релаксаційного комплексу 

„Контраст” (Додаток Ж).   

У рамках програми розвитку рефлексивної культури педагогів нами 

активно використовувалися інтерактивні методи й прийоми, що забезпечували 

розвиток позитивної мотивації у рефлексивній діяльності, взаємодію, 

розширення спектру позитивних емоцій і почуттів стосовно процесу навчання, 

переконання  у важливості визначення цілей і планів в особистому житті і 

професійній діяльності, набуття практичних навичок  у розрізненні, 

формулюванні, визначенні, плануванні цілей, психологічне розвантаження 

педагогів, згуртування членів груп, зокрема, активне  слухання,  акваріум,  

мозковий штурм, гронування, торнадо та ін. 

Підтримуючи позицію науковців (Л. Артемова, С. Білоконний, 

Л. Кравець, М. Марусинець, І. Семенов та ін.) щодо визначення ролі 

самостійної роботи педагогів у фаховому навчанні, велику увагу ми приділили 

домашньому практикуму. Використовуючи класифікацію типів самостійної 

роботи Л. Артемової [11], зокрема: 1) за зразком (опанування навчального 

матеріалу);  2) реконструктивний (різні форми вивчення матеріалу: відбір і 

систематизація, відтворення на основі збільшення джерел інформації; 

3) варіативний (відвідування бібліотеки, опрацювання й конспектування книг); 

4) творчий (запис міркувань, самостійних висловлювань), у програмі розвитку 
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рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів ми 

пропонували такі рефлексивні завдання: написання есе з певних тем, вправи-

міркування і вправи-самодіагностику, графічні ігрові завдання тощо. 

Результатом виконання цих завдань стало глибоке усвідомлення кожним 

педагогом того, про що він дізнався під час рефлексивної діяльності, яким 

чином дійшов висновків та які почуття на шляху пізнання його 

супроводжували. На першому етапі учасники розмірковували над запитаннями: 

„Хто Я? До чого прагну в житті? Розумію я те, що хоче від мене життя? Чи 

здібна я людина? Які здібності володію? Які хотіла би мати? Чи цінують мене 

близькі  мені люди? За що? Які мої якості приносять їм розчарування? Як я 

можу бути їм корисною та потрібною? Який вплив на них здійснюю? Який у 

мене характер? тощо. Педагогам також пропонувалось виконати певні 

рефлексивні завдання, наприклад, „Склади перелік власних  щоденних правил і 

дій”, „Склади  таблицю власних обов’язків та таблиця досягнення цілей”. 

Таким чином, мотиваційно-цільовий етап підготував ґрунт для 

подальшого рефлексивного навчання, акцентувавши увагу педагогів на 

важливості позитивного самосприйняття й самопочуття, необхідності 

вироблення установки на самоспостереження та самовивчення, контроль над 

емоціями і розвиток емпатійних здібностей, формування умінь і навичок 

концентрації уваги на зовнішніх і внутрішніх речах і явищах. Завдяки 

застосованим методам і прийомам  педагоги зрозуміли, що оволодіння 

вміннями цілевизначення є обов’язковим складником особистісної та 

професійної діяльності. Ефективно було реалізовано визначені умови: у 

створеному рефлексивному середовищі педагоги отримували адресну допомогу 

і консультації у формі коучингів, набували особистісних і професійних 

рефлексивних умінь в організованих на загальносадовому та загальноміському 

рівнях заходах, завдяки індивідуальним формам роботи та самоосвітній 

діяльності набували стійкої мотивації до здійснення рефлексії. 

Другий етап – навчально-діяльнісний. Мета – актуалізація знань про 

технології та методики, які сприяють розвитку рефлексивної культури, 
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формуванню умінь і навичок її здійснення. У структурі етапу гармонійно 

поєдналися теоретично-інформаційна та репродуктивно-діяльнісна частини; 

робота носила в цілому практично-пізнавальний характер.  

З метою реалізації першої умови розвитку рефлексивної культури було 

створено відповідне рефлексивне середовище для отримання педагогами 

теоретичного підґрунтя стосовно рефлексії та структури рефлексивної культури 

як складника педагогічної культури. Для нас важливим було навчити учасників 

експерименту розрізняти декларативне знання (знання про те, „що”) і 

процедурне знання (знання про те, „як”), а відтак, визначати конкретні цілі: 

„Хочу знати…”, „Хочу знати, як здобувати знання…”, „Хочу знати, як 

здобувати і застосовувати знання”, „Я знаю про… і вмію це передати іншим”.  

Цільовий змістовий блок передбачав визначення мети й завдань етапу 

також у вигляді „рефлексивних сходинок”: важливо було створити умови для 

розуміння кожним педагогом своїх кроків на шляху усвідомлення 1) знання про 

знання та 2) знання про незнання. Фіксування власних міркувань та роздумів, 

змін у поведінці, діяльності, спілкуванні, опис перебігу подій і аналіз їх, 

оцінювання  мікроклімату в сім’ї і педагогічному колективі, розподіл вільного 

часу, уміння керувати емоціями та почуттями, аналіз спілкування із сім’єю та 

колегами педагоги здійснювали в щоденникові рефлексивних нотаток, 

відповідаючи на запитання: „Як пройшов мій день? Що змінилось у моїх 

поглядах на себе, людей, життя? Чому ця ситуація (людина) схвилювали мене? 

Що засмучує мене? Що сьогодні звеселило мене?” і т. ін.  

Педагогам, які не готові були до записів своєї життєдіяльності у 

щоденнику, враховуючи принцип елективності, було запропоновано інший 

варіант – рефлексивний бліц-блокнот, у який (за вибором: щоденно, 

щотижнево, щоквартально, щомісячно) заносилися би помітки на кшталт „Моя 

перемога дня (тижня, місяця…)”, „Моє відкриття…”, „Моя помилка…”, „Моя 

радість…” тощо. Результати роботи на другому етапі засвідчили надання 

педагогами переваги веденню рефлексивного бліц-блокнота (84%), ніж 

щоденника рефлексивних нотаток (13%). Три відсотки учасників експерименту 
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виявились поки що не готовими до задіювання запропонованих форм 

рефлексивного аналізу та самооцінювання.  

Значна увага приділялася роз’ясненню соціальної та особистісної 

значущості уміння вчитися для кожного педагога, який хоче реалізувати себе у 

професії та світі загалом. Залежно від педагогічного стажу та рівня 

сформованості рефлексивної культури з’ясовувалися чинники, які найбільшою 

мірою впливають на результативність індивідуальної праці (здібність, 

мислення, організованість, честолюбство, умови виконання роботи, ставлення 

керівництва та колег до досягнень педагогів тощо), розкривався зв’язок між 

здобутим результатом і засобами його досягнення.  

Однією із ефективних форм консультування педагогів став коучинг (англ. 

coaching – наставляти, тренувати, готувати), який у контексті нашого 

дослідження ми розглядали як:  1) вид консультування і спосіб, що допомагає 

людині чітко визначити свої цілі й завдання; 2) метод концентрації на 

досягненні та отриманні більших результатів за найкоротший термін, із 

максимальною віддачею і меншими зусиллями; 3) спосіб усвідомленого 

управління власним життям, який допомагає знайти ефективне рішення в 

конкретній ситуації.  У рамках програми розвитку рефлексивної культури були 

проведені коучинги з тем „Техніка постановки і формулювання цілей”, „Уміння 

управляти собою”, „Мистецтво запитувати”. 

Ураховуючи роль переважного каналу одержання і переробки кожною 

людиною інформації та з метою визначення каналів сприйняття, ми провели 

тест „Провідна репрезентативна система” П. Пуцелика і констатували, що 

більшість учасників експерименту (53%) – візуали, тобто у них переважає 

зоровий канал сприйняття; 28% – аудіали (домінує слуховий канал; 15% – 

кінестетики, у яких переважають тактильні відчуття. У процесі аналізу 

результатів тесту був зроблений висновок, що від індивідуальних особливостей 

і домінуючих каналів сприймання інформації залежить рівень формування 

знань і вмінь, а відтак – здатності до рефлексії.  

Для розв’язання проблеми недостатнього рівня умінь володіння вміннями 
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отримувати, переробляти та застосовувати інформацію було підготовлено 

словничок, тематичні пам’ятки і рекомендації, введено нову форму 

консультування – „рефлексивні уроки”, яка поєднувала теоретичний і 

практичний аспекти. Були проведені педагогічні практикуми (зокрема, 

організовано серію занять у Школі комп’ютерної грамотності), на яких 

учасники з’ясовували для себе питання властивостей та складників інформації; 

джерел її виникнення, особливості середовища розповсюдження й засоби, що 

забезпечують доступність (інформаційно-пошукові системи) та інші. 

Опанувавши способи одержання, сприймання й перероблення інформації, 

педагоги змогли більш ефективно засвоювати зміст рефлексивної культури 

(сутність понять, види рефлексії, механізм здійснення її тощо). Для посилення 

результативності цього процесу були застосовані прийоми акмеологічних 

методик, концентрованого й кооперативного навчання, фреймового підходу та 

фітнес-готовності,  кейс-технології  та ін. Зупинимося більш детально на їх 

описові.  

Використання акмеологічних методик у програмі розвитку рефлексивної 

культури педагогів зумовлено важливістю формування акмеологічного 

потенціалу, сутність якого розкрито у низці праць О. Бодальова, Г. Данилової, 

В. Максимової, Г. Сазоненко. У людині, на думку дослідників,  закладено 

намагання досягнути значного, гарного, корисного, доброго; шлях до вершин 

важкий, але не закритий ні для кого; кожна людина володіє власними 

неповторними задатками, докладаючи зусиль, працюючи над собою, 

перетворює їх у свої достоїнства [2].  

На другому етапі педагогам було запропоновано акмеологічну методику –

„Колаж”, зокрема теми „Моє минуле, сьогодення й майбутнє”, „Я та інші”, 

„Хто я? Який я?” (Додаток Ж). Аналіз створених колажів показав, що педагоги 

активніше та ширше розкривають тему минулого у своєму житті, ніж 

сьогодення. Майбутнє представлено частіше в нереалістичному, ілюзорному 

вигляді, нагадує калейдоскоп дитячих мрій і бажань, відтворює в основному 

матеріальні речі. Переважна більшість педагогів, що створювали колаж власних 
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взаємин з іншими людьми, відобразила у своїх роботах композиції із 

зображенням дітей і дорослих, рідше – дорослих і тварин, і тільки 25% робіт 

були представлені в асоціативній манері: сонце і хмарки, квітка серед інших 

квітів. У роботі над створенням колажу „Хто я? Який я?” визначилися дві 

підгрупи: 1) педагоги із явно заниженою самооцінкою та песимістичним 

поглядом на світ (зображення людей із сумним виразом обличчя, тварин 

(корова, кінь, білка), квітів, переважно польових і невеликого розміру); 

2) педагоги (менша за кількістю підгрупа) із завищеною самооцінкою і більш 

оптимістичним характером (зображення сонця, жінки, кішки, троянди).  

З метою інтенсифікації процесу оволодіння рефлексивною культурою 

було використано технологію концентрованого навчання, яка надала змогу 

стисло, концентровано, у пришвидшеному темпі, за менший, ніж раніше, час 

оволодіти великим об’ємом інформації. Концентрований підхід дозволив:  

1) структурувати матеріал з виокремленням у ньому найбільш суттєвого, 

необхідного для формування системи знань за розділами „Психолого-

педагогічні акценти у визначенні рефлексії”, „Педагогічні умови для розвитку 

рефлексії”, „Механізм виходу у рефлексивну позицію”, „Рефлексивні вміння”, 

„Критерії педагога з високим рівнем рефлексивної культури”;  

2) обрати оптимальні методи, прийоми, форми навчання, які сприяли 

швидкому й ефективному запам’ятовуванню теоретичного матеріалу 

(ланцюжок, коди-абревіатури та асоціації, рефлексивні розминки, 

рефлексивний диктант і його взаємоперевірка, робота з таблицями, схемами, 

символами, смисловими ключами-позначками, плани-алгоритми, самостійне 

складання опорних та тезових конспектів та ін.). 

Прискоренню та інтенсифікації процесу навчання значно сприяло 

впровадження фреймового підходу (англ. frame – каркас, схема), сутність якого 

полягає у виявленні стереотипних зв’язків між елементами, створенні 

універсальної структури, згортанні та компактному поданні навчальної 

інформації у вигляді фрейму. У процесі розвитку рефлексивної культури 

педагогів було використано такі види фреймів: понятійні (розкривають сутність 
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ключової дефініції, характеризують її головні ознаки); семантичні 

(розкривають значення слова); тематичні (дають змогу згорнути весь 

інформаційний матеріал теми у зручні для візуального сприйняття структурно-

логічні схеми чи опорні конспекти); фрейми-сценарії (встановлюється чітка 

послідовність певних дій, ситуацій, процедур); фрейми-пояснення або фрейми-

розповіді (текстові повідомлення, що містять інформацію про певну подію); 

інтегровані фрейми (мають складну структуру, у якій можуть поєднуватися 

понятійні, семантичні та інші види фреймів).  

Ще одним важливим завданням етапу ми визначили формування системи 

понять і уявлень, необхідних для психологічного аналізу педагогом не тільки 

себе, своїх колег, а й професійних ситуацій. Обговорення практичних зрізів і 

занять у рамках методичних об’єднань відбувалося за допомогою тематичної 

матриці „Портфель оцінювання”; інтерактивних вправ „Кошик побажань і 

порад”, „Сонечко і дощик”, „Валіза, м’ясорубка, кошик”, „Найсильніше й 

найслабкіше в заході”, „Закінч речення” („Я знаю… Я розумію… Я 

відчуваю…”); „Оцінка заняття”, „Запитуйте – і вам розкажуть…”, „М’ячик”, 

„Зворотний зв’язок” (Додаток Ж).  

Започатковано коментований перегляд відеозапису фрагментів занять, 

знятих під час проведення методичних тижнів (декад, місячників) або 

фестивалів. Ми погоджуємося з Н. Гавриш та В. Желановою, що така форма 

роботи сприяє формуванню критичності професійного мислення; розвитку 

вмінь обґрунтовувати доцільність обраної моделі поведінки вихователя, 

виокремлювати певні його професійно-особистісні якості; набуттю вміння 

співвідносити досвід, що аналізується, з особистим, бачити свої помилки, 

шукати засоби їх корекції [74].  

Виходячи з того, що педагогічні ситуації є важливим методом розвитку 

професійної рефлексії, ми активно використовували усі їх види: заплановані 

(спеціально змодельовані й організовані); спонтанні, несподівані (незалежні від 

педагога); за характером взаємодії (узгоджені, спокійні та конфліктні); за часом 

(епізодичні та довготривалі); за типом (стандартні й оригінальні). Нам близька 
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позиція Л. Кравець у визначенні особливостей педагогічних ситуацій у процесі 

виховання саморефлексії, і на формувальному етапі ми керувалися алгоритмом 

параметрів вирішення педагогічної ситуації, запропонованим дослідницею:                

1) вибір педагогічної ситуації; 2) адекватна оцінка ситуації та усвідомлення 

свого ставлення до неї з метою попередження прийняття імпульсивного 

рішення; 3) з’ясування причин, умов виникнення ситуації; 4) аналіз результатів 

педагогічного впливу та оцінка його ефективності [179]. 

Педагогам у рамках проведення рольових ігор, брейн-рингів та ток-рингів 

було запропоновано розв’язати, зокрема, такі ситуації: „Ви – методист 

дошкільного навчального закладу. У процесі підготовки до методичного заходу 

Ви попросили колегу підготувати моніторингові зрізи розвитку дітей із теми. 

Колега проігнорувала Ваше доручення. Ваші дії?”; „Ви – вихователь групи 

старшого віку. На батьківських зборах виникла ситуація непорозуміння між 

позицією членів родини і Вашою стосовно підготовки дітей до школи. Ваші 

дії?”; „Ви помітили, що Ваші вихованці більше тягнуться до Вашої колеги, 

спираються на її авторитет, постійно згадують її, чекають на неї. Ваші дії?” 

тощо.  

Перелік запитань допомагав здійснювати рефлексію: Що в ситуації 

здалося мені найважливішим? Чому я вважаю, що саме так потрібно її 

вирішити? Як би я діяв у цій ситуації? На місці іншого учасника ситуації що б я 

робив? Чи схвилювала мене ця ситуація? Чи були у моїй практиці подібні 

ситуації? У подальшому, на загальносадовому рівні ми радили керівникам 

методичних служб використовувати задачі, у яких потрібно було вичленити, 

виділити емпатійні прояви в різних формах конкретних аспектів. Розв’язання 

проблемних ситуацій, у яких шлях до педагогічно правильного рішення лежить 

через прояв емпатії, сприяв не тільки формуванню необхідних рефлексивних 

умінь і навичок, але й впливав на розвиток професійних і моральних якостей 

педагога дошкільного навчального закладу.  

Знання, уміння й навички, отримані в результаті розв’язування 

педагогічних ситуацій і задач, ми удосконалили за допомогою застосування 
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кейс-технології (англ. case – випадок, ситуація, валіза, папка з навчальними 

матеріалами), що є методично організованим процесом аналізу конкретних 

ситуацій із практики професійної діяльності, передбачає можливі варіанти їх 

розв’язання й узагальнення ефективних способів рішення ситуацій. 

У дослідженні використано різні методи і прийоми, а саме: групові дискусії, 

мозковий штурм, рольове програвання ситуацій, ігрове проектування, рольовий 

театр, метод сase-study (метод ситуаційного аналізу та інциденту). Результатом 

упровадження кейс-технологій стало накопичення спеціальних прийомів, підбір 

методичного інструментарію для вирішення типових і нетипових педагогічних 

ситуацій. 

Ефективним для педагогів дошкільних закладів виявилося впровадження 

рефлексивно-піктографічних задач (РПЗ) – різновиду педагогічних задач, що 

спрямовані на переосмислення теоретичних знань, наочно-образну рефлексію 

цілі, предмету і способу діяльності; передбачають графічне зображення 

проблемних ситуацій у взаємодії суб’єктів освітнього процесу, пов’язаних із 

проявом педагогічної культури. Ми використали класифікацію рефлексивно-

піктографічних задач Л. Корчагіної, зокрема: рефлексивно-евристичні, 

рефлексивно-проективні та рефлексивно-імітаційні, які сприяли формуванню 

умінь оперувати образами, будувати модель зображеної педагогічної ситуації з 

опорою на уяву, розвитку умінь перекодування з мови малюнка на мову слів, 

розуміння їх смислу у залежності від особистісних особливостей, здобутого 

досвіду, творчих здібностей тощо [176]. 

Аналіз та узагальнення результатів використання інтерактивних прийомів 

на навчально-діяльнісному етапі показали, що вони сприяли розвитку пам’яті, 

швидкості сприйняття та уваги педагогів (гра „Види самооцінок” (броунівський 

рух)); формуванню специфічних комунікативних компетенцій (гра 

„Ефективність підготовки до заняття” (дерево рішень)); удосконаленню умінь 

виконувати різноманітні когнітивні операції (гра „Рефлексивний механізм” 

(діалог Ривіна)); активізації алгоритмічних і системних видів мислення (гра 

„Канали одержання й переробки інформації” (4 кути)); „Рефлексивна і 
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педагогічна культура: спільне й відмінне” (діаграма Вена)).  

Реалізація умови векторності розвитку рефлексії, безперервності і 

поетапності вироблення рефлексивних умінь сприяла стимулюванню процесів 

саморозкриття під час автоінтерв’ю „Чим я можу бути цікавим для 

вихованців (колег)?”; бліц-інтерв’ю „Чи продовжуєте Ви навчатися, чому 

саме?”, „Що допомагає, а що заважає Вам навчатися?”,   використання тесту 

„Шкала самооцінки рівня самоменеджменту” (за О. Штепою),  авторської 

анкети „Рівень моєї професійної компетеності”  та застосування  карти-

самодіагностики знань про рефлексію (Додаток Е3). Запитання стосовно 

готовності до навчання допомогли з’ясувати проблемні аспекти, які необхідно 

було врахувати у процесі формування рефлексивних умінь. Зокрема, 86% 

педагогів зазначили, що продовжують учитися. 

Ефективність роботи на цьому етапі забезпечувалася використанням 

методики фітнес-готовності (англ. fit for all – готовий, підходжу до всього), 

сутність якої – виховання здатності людини підпорядковувати свої бажання 

волі, навчатися в дії, досягати успіхів як самостійно, так і в команді. Педагоги 

експериментальної групи пройшли через усі форми фітнесу: тренування, 

змагання, випробування, відновлення сил, опанували нові способи й техніки 

підвищення фітнес-готовності, самоменеджменту, уміння формувати власний 

психофізичний та інтелектуальний потенціал тощо. 

Особистісну й професійну рефлексію педагоги розвивали в інтерактивних 

вправах: медитативно-релаксаційних („Занедбаний сад”, „Подолання 

тривожних ситуацій”, „Небо”); мотиваційних („Зоряне небо”, „Моя мета”); 

ситуативних („Чарівний стілець”, „Дві правди, одна брехня”, „Запитуйте – і вам 

розкажуть…”, „Картина”, „Перевір інтуїцію”, „Антидзеркало з фільтром”, „На 

якого казкового героя схожий?”, „Ярлики” (Додаток Ж). 

Умова безперервності розвитку рефлексії педагогів у системі 

післядипломної освіти була реалізована розробленими вхідними та вихідними 

анкетами для слухачів курсів підвищення кваліфікації при Житомирському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (Додаток  К1). 
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Вивчення результатів вхідних анкет педагогів експериментальної групи 

виявило такі аспекти: для 75% опитаних педагогів найбільш прийнятними 

формами здобування самоосвіти є відкриті перегляди та  семінари-практикуми, 

для 47% – опрацювання періодичних видань, самоосвіта. Уточнюючи, які лекції 

будуть найбільш очікувані, педагоги визначають  певне коло питань, пов’язані з 

психологією та методикою, плануванням навчально-виховного процесу, 

правовими питаннями виховання, юридичними, медичними та 

загальнолюдськими.  

Вихідні анкети слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації 

носили оцінювальний характер форм роботи, пропонованих в інституті 

післядипломної освіти. Загальні результати відповідей педагогів свідчать про 

ретельний рефлексивний аналіз проходження курсової перепідготовки. 

Натомість, відповіді на деякі запитання дещо суперечать загальній оцінці 

курсів. Так, на запитання „Чи отримали Ви відповіді на свої запити?” 96%  

педагогів відповіли стверджувально, і загальні враження від курсів оцінили як 

„задовільні”, при тому, що ті ж 90% зазначали, що „на курсах цього року було 

мало практичних занять”, „багато загального”, „рівень лекцій за критерієм 

сучасності та новизни” оцінили як „середні”, „не вистачало лекцій мистецького, 

юридичного та загальнолюдського спрямування”. Загалом, діагностичні анкети 

слухачів курсів відтворювали не тільки загальну картину курсової 

перепідготовки при інституті післядипломної освіти, але й надавали поштовх 

для планування певних форм роботи на міському рівні, визначали акценти 

проблем та труднощів у професійній компетентності педагогів і здійснення 

самоосвіти. 

Умову усвідомлення педагогів сутності й актуальності рефлексії як 

засобу особистісного й професійного розвитку, набуття стійкої мотивації до 

її здійснення на навчально-діяльнісному етапі ми реалізовували за допомогою 

групових і колективних форм роботи. Одним із головних завдань було 

створення сприятливих умов для роботи в групі та активного стилю 

спілкування, ознайомлення з механізмами проектування й організації 
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колективної діяльності. З метою діагностики потреби у спілкуванні ми 

застосували тест Ю. Орлова. Результати тестування засвідчили в цілому 

достатній рівень готовності до спілкування: 64% опитаних педагогів 

підтвердили, що „вважають основною радістю в житті спілкування”; 72% 

приємно виявляти прихильність до когось”; 87% – люблять бувати серед друзів.  

Здійсненню ефективної рефлексивної діяльності сприяло застосування 

кооперативного навчання – методу, який передбачав взаємодію та 

співробітництво педагогів у групі, синтез думок і обмін знаннями; сприяв 

удосконаленню навичок співпраці і взаєморозуміння; толерантності, такту й 

емоційної культури; розвивав уміння ефективного використання ресурсів (час, 

менеджментські та лідерські здібності); ведення дискусій та дебатів, 

вербалізації своїх думок і аргументації висловлювань тощо. Йдеться про 

рефлексивну кооперацію, що, за словами М. Марусинець, виникає за певних 

умов, необхідних для поєднання діяльності, що рефлексує, і діяльності, над 

якою рефлексують, у дійсній кооперації (усвідомлення, логічно нормоване 

знання і т.п.) [232].  

У рамках рефлексивного навчання ми задіяли п’ять основних критеріїв 

успішного кооперативного навчання (Д. і Р. Джонсон): 1) позитивна 

залежність; 2) пряма підтримка; 3) відповідальність; 4) соціальна 

компетентність; 5) власна оцінка. У процесі розвитку рефлексивної культури 

педагогів ефективними виявилися такі методи, прийоми, форми 

кооперативного навчання: навчання у малих і великих групах, групової 

генерації ідей, міжгруповий діалог, метод проектів, мозаїка, методика „Я-Ти-

Ми” тощо.  

Під час роботи в групах було активно застосовано метод коментування 

(автор Г. Москаленко), який діяв за принципом „думаю, говорю, записую” і 

забезпечував розвиток логіки суджень, доказовості, самостійності мислення, 

управлінських умінь; дозволяв педагогу побувати у ролі фасилітатора тощо. 

У контексті вищезазначеного на другому етапі було забезпечено можливість 

самооцінювання педагогів через призму ставлення до них оточення. 
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Розв’язуючи рефлексивні завданння, педагоги вчилися бути уважними один до 

одного, придивлятися і прислухатися до інших,  аналізувати й оцінювати не 

тільки власні вчинки, але й поведінку учасників групи. Розвивати відповідні 

вміння допомагало виконання у парах інтерактивних вправ „Я думаю, що ти 

любиш…”, „Прохання – відмова”, „Моя проблема у спілкуванні”, „Скульптура”; 

у групах: „Асоціативний ланцюжок”, „Переформулювання” („Зіпсований 

телефон”), „Відгадай визначення”, „Парафразування” тощо (Додаток Ж). 

Виховання рефлексивної культури у педагогів здійснювалося також за 

допомогою тренінгів (англ. training  – навчати, виховувати). У рамках 

дослідження було використано найефективніші функції тренінгу, а саме:  

1) допомога учасникам у зміні системи відносин, уявлень, умінь, що існує 

до початку роботи; 

 2) активізація отриманих знань і застосування їх у нових умовах;  

3) створення умов для свободи вибору у прийнятті рішень, прояву 

самостійності; 

 4) підвищення компетентності в спілкуванні;  

5) навчання ціннісних ставлень і підходів до життя, професійного 

становлення і самовдосконалення.  

Дієвими методами і прийомами на рефлексивних тренінгах стали: 

діалогічний метод (традиційний монолог лектора замінено на живий діалог, 

співбесіду, ланцюжок проблемних запитань-відповідей); візуальний метод 

(подання інформації у вигляді малюнків, графіків, таблиць, плакатів, коротких, 

яскраво оформлених текстів, римованих речень; використовуються записи на 

фліп-чарті, спеціальних картках, листівках; електронні презентації); 

демонстраційний метод (використання відеороликів, слайд-шоу, фрагментів 

фільмів); інтерактивний метод (використання ігор та вправ, що виконуються в 

індивідуальній, парній та груповій формі); технологічний метод та ін. Система 

тренінгових занять передбачала виявлення рефлексивних здібностей та 

активізацію особистісного і професійного потенціалу, визначення шляхів для 

подальшого самовдосконалення та самореалізації [165].  
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Ефективним методом саморефлексії стало заповнення листка 

самодіагностики „Оцінка участі в роботі малої групи” (Додаток Е4). Педагоги 

ділилися своїми враженнями й відчуттями від спільної діяльності з членами 

команди, об’єктивно оцінювали власний внесок у роботу групи. Систематичне 

самооцінювання своєї участі в роботі групи дозволило активізувати педагогів, 

підвищити рівень комунікативної та кооперативної рефлексії, сприяло 

розвиткові умінь самоспоглядання й критичного самоаналізу. 

Таким чином, на навчально-діяльнісному етапі було активно реалізовано 

умови розвитку рефлексивної культури педагогів: створене рефлексивне 

середовище розширювалося і вдосконалювалося за рахунок різноманітних 

навчальних засобів, застосування сучасних методик і технологій у колективних, 

групових та індивідуальних формах роботи з педагогами (консультативні 

коучинги, концентроване навчання, фреймовий підхід, акмеологічні методики). 

Поетапно й безперервно, у заданому векторі розвитку рефлексії, здійснювався 

процес підвищення рівня компетентності, що дозволяло вирішувати проблеми в 

плані переусвідомлення стереотипів мислення й утворення нових смислів 

свідомості з метою саморозвитку і вдосконалення професійної майстерності 

загалом, цьому сприяло використання інтерактивних і діагностичних методів, а 

також методики фітнес-готовності. Мотивацію до здійснення рефлексії, 

усвідомлення її сутності й актуальності для особистісного та професійного 

розвитку ми розвивали за допомогою роботи в групах, цьому сприяли 

проведення рефлексивних тренінгів та  застосування кейс-технології й 

технологію кооперативного навчання.  

Третій етап – рефлексивно-прогностичний. Мета – підведення 

підсумків набутого досвіду, усвідомлення змін в особистісному та 

професійному аспектах, прогнозування подальших кроків. Це –  один із 

вирішальних етапів, який максимально забезпечив рефлексивне середовище 

найефективнішими методами, технологіями та прийомами особистісного та 

професійного зростання педагогів. 
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Цільова матриця спрямовувала педагогів на пізнання своїх можливостей і 

труднощів у взаємодії з іншими людьми; усвідомлення ступеня адекватності 

використаних засобів для розв’язання життєвих та професійних завдань; 

оцінювання набутого досвіду, рівня знань, умінь і навичок; переосмислення і 

корекцію різних образів „Я”  („Я-професіонал”, „Я-педагог”, „Я-особистість”) 

та інтеграцію їх у внутрішній цілісності; з’ясування якісних змін у розвитку 

колег. 

Діагностичний блок третього етапу був представлений діагностично-

емоційними („Дерево почуттів”, „Вимикач”, „Відповідь з усмішкою”), 

кокологічними („Саджаючи насіння”, „Різдвяний ярмарок”) та графічними 

вправами („Мій Дракон”, „Шпаргалка”, „Промінчики успіху”, „Позитив-

негатив ситуації. Зроби висновок”, „Малюнок удвох”).  

Педагоги вправлялися в аналізі змістів власної свідомості (бліц-інтерв’ю 

„Як Ви себе оцінюєте?”; вправи „Особиста річ про мене”, „Не хочу хвалитися, 

але я…”, „Самореклама”), спілкування (мотиви, цілі, засоби), міжособистісних 

стосунків (автоінтерв’ю „Чи приємно зі мною спілкуватися?”), ставлення до 

колег і вихованців та ставлення вихованців  (бліц-інтерв’ю „Яка Ви людина?”). 

Діагностичні методи і прийоми цього етапу були спрямовані переважно 

на оцінювання певної ситуації або конкретного заходу. З цією метою ми 

розробили рефлексивні опитування-прогноз та анкетування-резюме до і після 

проведення заходів (Додаток З2, З3). Такі анкети давали змогу визначити 

настрій і почуття педагогів напередодні проведення методичних заходів, 

виявити причини емоційної тривожності або можливих страхів у процесі 

підготовки, а також сприяти процесам самоусвідомлення, самопочуття та 

самоаналізу педагогів після завершення заходів.  

Інтерактивні ігри, які були використані на третьому етапі, відрізнялися 

„часовим” характером окреслених завдань: педагоги мали порівняти себе 

„колишнього” і „нинішнього”, визначити зміни, що відбулися протягом певного 

періоду рефлексивного навчання. Цьому сприяли такі ігри і вправи: 

„Рефлексивне коло” (Запитання: Чи збулися чиїсь мрії? Що вважаєте 
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найважливішим? Чого нового ми навчилися? Які відкриття зробили для себе? 

Що хотіли б повторити? Чиї уподобання змінилися? Які нові відчуття, 

переживання? Чого ми досягли всі разом? Чого досяг кожен з нас? Чим ми 

можемо пишатися? Що хотіли б ще зробити?); „Символічна людина” 

(Запитання: Визначте пріоритети у своєму житті: що (кого) Ви любите, а що –  

ні? Чи можете Ви сформулювати власні бажання „тут і тепер”? Куди б Ви 

хотіли  помандрувати? Що схоже, а що відмінне у бажаннях Ваших колег?).  

Оцінювання досягнень у процесі рефлексивного навчання відбувалось і 

під час виконання інтерактивних вправ „Крісло зізнань” та „Книга рекордів”. 

Педагоги ділилися набутим досвідом розвитку відповідних навичок і 

озвучували плани щодо подальшої роботи над удосконаленням рівня 

рефлексивної майстерності.  

З метою розширення спектру рефлексивних умінь педагогів дошкільних 

навчальних закладів, зокрема адекватного сприймання й оцінювання себе, 

презентації власних характеристик, здатності осмислювати й переосмислювати 

власні стосунки із навколишнім світом, визначати й аналізувати причини своєї 

поведінки, ми використовували інтерактивні вправи: „Самореклама”, 

„Особиста річ про мене”, „Не хочу хвалитися, але я…”, „Мій день”, „Так, ні”, 

„Самоаналіз: що мене хвилює”. 

 Формування комунікативних та кооперативних умінь педагогів 

дошкільних навчальних закладів відбувалося за допомогою інтерактивних 

вправ „Бажано. Обов’язково. Не можна”, „П’ять добрих слів”, „Куб”, 

„Рефлексивний кактус”, „Примірювання ролей”, „Побудова системи причин”, 

„Гумористична розповідь”, „Зворотний кадр” тощо. 

Аналіз результатів рефлексивного навчання здійснювався за допомогою 

таких інтерактивних методів, прийомів, видів робіт, як карусель, коло ідей, 

6х6х6, діалог Сократа, рефлексивна газета, петельна  дискусія, рефлексивний 

симпозіум, вправ „Діалог із самим собою”, „Ланцюжок запитань”, 

„Рефлексивна зарядка”, „Мультиголосування” та ін. Закріплення набутих знань 

та вмінь відбувалося в процесі виконання інтерактивних вправ „Журналіст” 
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(Запитання: Хто? Що? Де? Коли? Як? Чому? Навіщо?); „Закінч речення” 

(Я навчилася…Я дізналася, що…Я знайшла підтвердження тому, що… 

Я виявила, що …Я була здивована, що… Мені подобається, що …Я була 

розчарована тим, що… Найважливішим для мене було…); „Потяг”, графічної 

вправи „Рефлексивний графік оцінювання”. Дієвою й цікавою формою 

виявилась інтерактивна гра „Шість капелюхів”, у рамках якої педагоги мали 

змогу поділитись думками, знаннями та відчуттями з приводу ролі рефлексії у 

професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. За 

допомогою ігрового прийому – приміряння різнокольорових капелюхів – 

учасники обґрунтували та оцінили значення рефлексії у підвищенні рівнів 

особистісного самосприйняття та фахової майстерності.  

На рефлексивно-прогностичному етапі нами широко застосовувались 

педагогічні ігри, які дозволяли учасникам експерименту, скориставшись 

імітаційною моделлю, поглибити й закріпити рефлексивні знання, 

удосконалити вміння, застосовувати їх на практиці, не боятися помилок, 

активізувати власний творчий потенціал. У рамках програми розвитку 

рефлексивної культури ця форма виявилась дієвою для удосконалення 

рефлексивних навичок, адже реалізовувалися одночасно: комунікативний 

аспект (засвоєння діалектики спілкування), психологічний (переборення 

труднощів, які виникають у різних видах життєдіяльності), діагностичний 

(сприяння самопізнанню), соціалізаційний (включення в систему суспільних 

стосунків).  

З метою розвитку інтелектуального й творчого потенціалу педагогів, 

комунікативних умінь і навичок обґрунтовувати власну думку педагогам 

експериментальної групи було запропоновано опанувати інноваційну 

технологію „Дебати” (франц. debat – суперечка). У процесі підготовки та 

проведення дебатів (за методикою К. Поппера) учасники навчилися критично 

мислити, аналізувати речі з різних позицій, ставити запитання для розв’язання 

сутності справи або проблеми, знаходити факти, логіку та аргументи, що 

сприятиме виробленню вмінь переконати інших людей. Із завідувачами та 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=debat&action=edit&redlink=1
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вихователями-методистами дошкільних навчальних закладів було проведено 

дебати з теми „Демократичний стиль спілкування сприяє результативності 

роботи ДНЗ”. 

Якщо дебати розвивали у педагогів уміння рефлексувати переважно в 

усній формі, то шпальти створеного часопису „Дошкільник” надавали 

можливість зробити це письмово у вигляді статей, спогадів, есе. Крім 

інформаційно-консультативного матеріалу у рубриках „Колонка методиста”, 

„Новини з усього дошкільного світу”, „Методичний компас”, „Довідник 

методиста”, „Болюче питання”, „Дискусійний клуб”, „Школа молодого 

вихователя” та ін., педагоги мали нагоду поділитися власними професійними 

родзинками або здобутками дошкільної установи (рубрики „Методична 

панорама”, „Знайомтесь, педагогічний досвід!”, „Проектна діяльність”, 

„Консультпункт спеціаліста”).  

Ефективною формою роботи з педагогами на третьому етапі стало 

проведення семінару-рефлексії, який передбачав: обговорення та узагальнення 

основних результатів професійного навчання за певний період часу, аналіз 

способів освітньої діяльності та одержаної рефлексивної продукції 

(інформаційний стенд „Рефлексивний паркан”, методична збірка „Як педагогові 

розвинути в собі рефлексивну культуру?”, рефлексивні  ігри, задачі, фрейми, 

творчі есе тощо); оцінювання сформованості рефлексії. 

Реалізація умови векторності розвитку рефлексії, безперервності і 

поетапності вироблення рефлексивних умінь на третьому етапі відбувалася за 

допомогою рефлексивного діагностування. У контексті розвитку рефлексивної 

культури для нас цікавими є найбільш поширені твердження педагогів:  

- „праця для душі” для мене – це коли ти вдома думаєш про роботу; 

улюблене заняття; на роботу як на свято; бути терплячою, самовідданою; 

пізнання і наслідування інших людей, які приносять добро; духовне збагачення, 

безкорисна любов; збагачення свого внутрішнього світу; самовдосконалення, 

саморозвиток; душа зобов’язана трудитися і вдень і вночі; коли бачиш 

результати і отримуєш від цього задоволення; любити усе, що нас оточує; 
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міркування, цінності; спілкування з вихованцями, дітьми, внуками;     

- свою любов доводжу добрим ставленням до тих, хто мене оточує; 

намагаюсь поводитись так, як хотіла би, щоб поводилися зі мною; доводжу 

вчинками; не шкодую сил і часу для людей, яких люблю; маю дружну родину і 

улюблену роботу; уміння любити доведення не потребує;  

- мої кроки для того, щоб любові стало більше: вчу любові своїх 

вихованців; намагаюсь бути позитивним прикладом для інших; дарувати гарний 

настрій; намагаюсь не ображати; не чинити зла нікому; підтримувати 

гармонійні стосунки з людьми; люблю усіх, не зважаючи ні на що; віддаю свою 

любов; піклуюсь про рідних і близьких;  

- я можу врятувати красою світ, зокрема: оберігати та примножувати 

красу довколишнього світу; вчинками, словами, діями; усмішкою, добрими 

справами; милосердям, добротою, любов’ю; красою одягу, думок, будинку; 

своєю працею; музикою; красою душі; „зробити добро для іншого” – це не 

робити нічого поганого; безкорисна допомога; допомогти і нічого не чекати у 

відповідь; підтримати у важку хвилину; віддати частку себе; підтримати, 

допомогти; вислухати; посміхнутися; виявити увагу; подарувати радість; 

- своїми цінностями завдячую: батькам; людям, які мене вчили і 

підказували мені; педагогам; мамі, природі; своїй професії; Богу; собі. 

Роздуми педагогів про своє місце в житті і колективі, зону власного 

комфорту, наявність певних цінностей, шкалу життєвих і професійних 

пріоритетів були відображені під час діагностичного опитування: дослідженні 

самооцінки Т. Дембо та С. Рубінштейн (у модифікації А. Прихожан).  

Результати виявили в цілому достатній рівень самосприйняття та самопочуття 

педагогів; більшість учасників експерименту адекватно описали себе, чітко 

визначилися у власній поведінці і ставленні до оточення, окреслили бажані 

перспективи саморозвитку. 

Удосконалення педагогами сформованих рефлексивних умінь 

забезпечило практичне втілення набутих знань і навичок. Аналіз ведення 

педагогами листа  оцінювання рефлексивних умінь (Додаток Е5)  засвідчив:  
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- Оцінюючи вміння особистісного вектора, 46% педагогів визначили 

високий (2 бали, „прекрасно”) рівень володіння умінням різнобічно сприймати 

й адекватно оцінювати власну особистість, дослідити роль власного 

культурного минулого, своїх упереджень і цінностей, пізнавати власні 

індивідуально-психологічні особливості, виявляти емпатію. На думку 32% 

учасників експерименту потребують удосконалення уміння оцінювати й 

контролювати свій емоційний стан, аналізувати прожиті ситуації і враховувати 

дії інших у власних поведінкових стратегіях, переносити знання і вміння в нові 

ситуації; приймати і ставити нові цілі. Більшістю опитаних уміння визначати й 

аналізувати причини своєї поведінки, її результативні параметри й допущені 

помилки, осмислювати й переосмислювати власні стосунки із навколишнім 

світом, розуміти власні теперішні якості у порівнянні з тим, що було раніше, 

прогнозувати перспективи розвитку було оцінено на „задовільно”. 

- Професійний вектор складався з педагогічної саморефлексії та 

рефлексії взаємодії з вихованцями. У свою чергу, педагогічна саморефлексія 

містила такі складові: діагностично-рефлексивна діяльність; власне 

рефлексивна діяльність; оцінно-рефлексивна діяльність. На третьому етапі 

більша частина педагогів визнала задовільний рівень діагностичних умінь і тих 

умінь, що стосуються власне рефлексивної діяльності (зокрема вміння робити 

предметом аналізу кожний свій педагогічний крок, здійснювати покрокову 

організацію та критичний самоаналіз професійної діяльності). 

- Оцінюючи вміння здійснення рефлексії у взаємодії з вихованцями, 

75% педагогів відзначили, що здатні встановлювати зв’язок між способами 

своєї праці й результатами навченості, розвитку й вихованості дітей; бачити 

особистість дитини в цілому у взаємозв’язку з тим, що вона говорить, думає, 

робить; ураховувати потреби дітей у близькому спілкуванні; вибудувати 

стосунки з вихованцями на засадах партнерства, співтворчості та 

рівноправності. Натомість, на думку 57% опитаних, потребують удосконалення 

вміння забезпечити кожній дитині підтримку в русі до самореалізації й 

творчого самовизначення. 
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Одним із найголовніших досягнень третього етапу було створення 

сприятливої атмосфери для розкриття творчого потенціалу кожного педагога, 

тим самим реалізовувалася умова усвідомлення сутності й актуальності 

рефлексії як засобу особистісного й професійного розвитку, набуття стійкої 

мотивації до її здійснення. Найдієвіше це відбувалося під час підготовки та 

проведення майстер-класів – ефективної форми професійного інтерактивного 

навчання і водночас демонстрації особистісних методів засвоєння певного 

змісту. У нашому дослідженні врахували такі особливості майстер-класу: новий 

підхід до рефлексивного навчання, що руйнує усталені стереотипи; 

використання методу самостійної роботи в малих групах, який дає змогу 

обмінюватися думками; створення умов для залучення всіх учасників до 

активної діяльності; постановка проблемної задачі та розв’язання її через 

програвання різних ситуацій. Педагоги не просто ділились власним досвідом, а 

й, ураховуючи засвоєні рефлексивні знання і вміння, по-новому розкривали 

філософію професійного навчання, демонстрували нові можливості педагогіки 

розвитку та свободи.  

Дієвим форматом проведення панорами міні-майстер-класів став 

фестиваль діяльнісної педагогіки, який забезпечував презентацію педагогічного 

досвіду з певних напрямів; обмін педагогічним досвідом; інтерактивне 

навчання педагогів; рефлексивний аналіз й оцінку набутого досвіду. Структура 

фестивалю містила три блоки: 1) теоретичний (інформація стосовно означеної 

теми, поповнення термінологічного словничка, мозковий штурм тощо); 

2) практичний (міні-майстер-класи, розподілені у свою чергу на декілька 

підгруп); 3) рефлексивний (інтерактивні вправи „Незакінчене речення”, 

„Відкритий мікрофон”, за допомогою яких здійснювалося оцінювання і 

підведення підсумків).  

Процес здійснення рефлексії у педагогів на третьому етапі спонукав до 

появи нових ідей і створення проектів, а це означало перехід на вищий рівень 

розвитку особистості. Одержуючи на рефлексивно-прогностичному етапі 

завдання, учасники мали змогу планувати свою діяльність самостійно, 
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імпровізуючи і проявляючи елементи власної педагогічної рефлексії. 

Родзинкою стали презентації творчих самоописів педагогів у рамках конкурсів 

„Портфоліо педагога”, „Портфоліо ДНЗ”, „Садочок рідний, ти – моє життя”, які 

проводилися з метою підтримки та стимулювання педагогів до професійного 

саморозвитку й реалізації творчого потенціалу.  

Скарбничку рефлексивних запитань створили члени клубу дошкільної 

еліти в рамках проекту „Рефлексивні запитання у взаємодії з дітьми 

дошкільного віку”. У результаті роботи над проектом було з’ясовано 

відмінності традиційних, пізнавальних запитань від рефлексивних, які ще не 

набули популярності у вихователів дошкільних навчальних закладів. Серед 

найхарактерніших рефлексивних запитань до вихованців після закінчення 

певного виду діяльності було визначено такі: Що тобі сподобалося? Що було 

складно? Що далося легко? Навіщо ми це робили? Що запам’ятається тобі 

надовго? Чому? Що спадало на думку під час діяльності? Що здивувало? Що 

було найприємнішим? Що заважало? Що допомагало? Що ти відчував? Чи 

розумів почуття товаришів?  

Варто відзначити творчу діяльність членів рефлексивних студій, зокрема 

підготовлені у рамках проекту „Школа особистісного зростання” рефлексивні 

фрейми (таблиці, діаграми), що ілюстрували механізм застосування програми 

розвитку рефлексивної культури, використання методів і прийомів на всіх 

етапах, організацію певних форм та заходів, проведення аналогій між ними і 

встановлення логічного послідовного та перехресного ланцюжків. Це 

дозволило іншим педагогам більш чітко уявляти обсяг зробленої роботи, 

змістову структуру кожного етапу, сприяло забезпеченню системності, 

векторності та спірального підходу в процесі формування рефлексивних 

здібностей, знань, умінь і навичок.  

Під час обговорення багатьма педагогами відзначався як позитивний 

факт, що в процесі навчання було використано багато інноваційних методик і 

технологій (концентроване навчання, фреймовий підхід, коучинг, технології 

кооперованого та інтерактивного навчання, методика мозкового штурму, метод 
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конкретних ситуацій case-stady тощо), що дозволило зробити більш ефективним 

і цікавим процес формування рефлексивних якостей. Для більшої ефективності 

рефлексивного навчання учасників експерименту організовувалися „міні-

заліки” за кожною темою, заздалегідь визначалися критерії й чітко 

формулювалася мета заліку. За такої організації контролю члени студій бачили 

успіхи кожного, одержували можливість оцінити власну тенденцію просування 

вперед, що мало велике значення для їхньої мотивації у подальшому 

розробленні та реалізації індивідуальної рефлексивної програми саморозвитку.  

У рамках домашнього рефлексивного практикуму педагоги 

розмірковували над запитаннями „Особливості прояву рефлексії у різному віці 

людини”, „Чи здатна я переживати зміни, не відчуваючи при цьому почуття 

тривоги та страху?”; складали поради для молодих педагогів „Як управляти 

власною мотивацією?”; виконували рефлексивні завдання: „Склади список 

„Я умію”, „Перелік моїх вершин”, писали „Подяку собі„ і „Побажання собі”. 

Отже, рефлексивно-прогностичний етап забезпечив умови не тільки для 

вдосконалення отриманих на попередніх етапах рефлексивних умінь і навичок, 

але й для реалізації рефлексивних механізмів за власною ініціативою педагогів, 

самостійного формування та розв’язування рефлексивних задач. Завдяки 

створеному рефлексивному середовищу, в якому успішно застосовувались 

інтерактивні, графічні та кокологічні вправи, проводились педагогічні ігри, 

дебати та семінари-рефлексії, учасники  отримали можливість реалізовувати 

особистісну та професійну рефлексію. Забезпечення мотивації до рефлексії та 

включення педагогів у рефлексивну діяльність сприяло переосмисленню змін 

кожного учасника і групи загалом; відбору для подальшої роботи 

найефективніших з точки зору досягнення визначених цілей педагогічних 

методів і прийомів для розвитку рефлексивної культури педагогів.  

Форми, у яких відбувалася реалізація визначених умов розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів, узагальнено 

у таблиці 3.2.  



189 
 

Таблиця 3.2 

Реалізація педагогічних умов у рамках апробації програми розвитку рефлексивної культури  

педагогів дошкільних навчальних закладів  

 

№ Умови розвитку 

рефлексивної 

культури 

педагогів 

Загальноміські 

заходи 

Загальносадові  

заходи 

Самоосвітня 

діяльність 

Колективні 

 форми роботи 

Групові  

форми роботи 

Індивідуальні 

 форми роботи 

1. Створення 

рефлексивного 

середовища, що 

забезпечить 

цілісність 

змісту, методів, 

прийомів, форм 

і засобів 

розвитку 

рефлексивної 

культури 

 

Педагогічні читання: 

рефлексивний 

дайджест.  

Педагогічна гра. 

Групова дискусія. 

Дебати. 

Мозковий штурм. 

Педагогічний ринг. 

Ток-ринг. 

Педагогічна гра. 

Ситуаційне навчання 

(case-studi). 

Рефлексивно-

піктографічні задачі 

(РПЗ) 

Семінар-рефлексія. 

Часопис 

„Дошкільник”. 

 

 

Проблемна лабораторія. 

Тематична матриця 

„Портфель 

оцінювання”. 

Коментований перегляд 

відеозапису фрагментів 

занять. 

Діагностично-емоційні 

вправи. 

Мотиваційні вправи. 

Вправи-очікування. 

Ігри  з використанням 

ІМН. 

Інтерактивні вправи. 

Графічні тест-вправи. 

Рефлексивно-

узагальнювальні 

вправи. 

Медитативно-

релаксаційні вправи. 

Рефлексивний екран. 

Рефлексивні 

сходинки. 

Рефлексивний паркан. 

Цільова матриця. 

Індивідуальна карта 

рефлексивного 

супроводу педагога. 

Цільова технологічна 

карта-путівник. 

Таблиця ЗХД. 

Анкети, тести, 

опитувальники-

прогноз, анкети-

резюме.  

Коучинг.  

Адресна допомога. 

Рефлексивні „уроки”. 

 

Домашній практикум:  

- вправи-роздуми 

- рефлексивні 

завдання. 

Робота з 

інформаційними 

джерелами. 

Відвідування 

бібліотеки, 

опрацювання й 

конспектування книг. 
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Продовження таблиці 3.2 

2. Реалізація 

векторності 

рефлексії, 

безперервності 

і поетапності 

вироблення 

рефлексивних 

умінь з 

урахуванням 

специфіки 

діяльності 

педагога 

дошкільного 

навчального 

закладу 

 

Фестиваль діяльнісної 

педагогіки.  

Ділова гра. 

Діловий театр. 

Педагогічна бліц-

вистава. 

Панорама 

педагогічних проектів. 

 

Методичне ательє. 

Рольовий театр. 

Інтерактивні, 

репрезентаційні та 

графічні вправи. 

Кокологічні вправи. 

 

Автоінтерв’ю. 

Бліц- інтерв’ю. 

Щоденник 

рефлексивних нотаток 

Рефлексивний 

практикум. 

Адресна допомога. 

Анкети, 

опитувальники.  

Картка 

самодіагностика знань 

про рефлексію. 

Лист оцінювання 

рефлексивних умінь. 

Вхідні і вихідні анкети 

слухачів курсів. 

Домашній практикум: 

- самодіагностика 

- таблиця ЗХД.  

- рефлексивні 

завдання 

-міні-твір 

-медитативно-

релаксаційні вправи. 

Робота з літературою. 

Словникова робота. 

Рефлексивний 

щоденник (запис 

міркувань, 

самостійних 

висловлювань). 

3. Усвідомлення 

сутності й 

актуальності 

рефлексії як 

засобу 

особистісного й 

професійного 

розвитку, 

набуття стійкої 

мотивації до її 

здійснення 

 

Конкурс педагогічних 

досягнень. 

Творчий конкурс. 

Панорама 

педагогічних проектів. 

Презентація портфоліо. 

Педагогічний бенефіс. 

Рефлексивне коло. 

 

Міжгруповий діалог 

Майстер-класи. 

Рефлексивний тренінг. 

Проектна діяльність 

клубу дошкільної еліти. 

Творча майстерня. 

Педагогічні студії з 

питань розвитку 

рефлексії. 

Рефлексивно-

узагальнювальні 

вправи. 

Анкети, тести, 

опитувальники. 

Лист самодіагностики 

„Оцінка участі в 

роботі малої групи”. 

Релаксаційні 

комплекси 

 

Домашній практикум: 

- рефлексивні 

завдання 

-  рефлексивне есе 

- рефлексивний 

щоденник 

- створення власних 

афірмацій і формул 

- альбом перспектив. 

Робота з літературою. 

Участь у вебінарах, 

соціальних мережах. 
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Дані таблиці відтворюють змістову структуру форм, у яких відбувався 

процес реалізації умов розвитку колективні, групові, індивідуальні та 

самоосвітня діяльність педагогів. Варто відзначити, що спочатку методичні 

заходи рефлексивного спрямування проходили на загальноміському рівні, і 

тільки потім апробований формат пропагувався для використання на 

загальносадовому рівні. Аналогічно певні методи і прийоми, запроваджені у 

колективних формах роботи, пропонувалися для домашніх практикумів. 

 У результаті експерименту було визначено такі ефективні форми 

реалізації визначених умов розвитку рефлексивної культури:  

1) створення рефлексивного середовища, що забезпечить цілісність 

змісту, методів, прийомів, форм і засобів розвитку рефлексивної культури: 

- педагогічні читання: рефлексивний дайджест, педагогічні ігри, дебати, 

групові дискусії, мозковий штурм, педагогічні ринги, ток-ринги, ситуаційне 

навчання (case-studi), рефлексивно-піктографічні задачі (РПЗ), семінар-

рефлексія, часопис „Дошкільник” (колективні);  

- проблемна лабораторія, тематична матриця „Портфель оцінювання”, 

коментований перегляд відеозапису фрагментів занять, ігри з використанням 

ІМН (інтерактивні методи навчання), діагностично-емоційні, медитативно-

релаксаційні, мотиваційні та рефлексивно-узагальнювальні вправи, вправи-

очікування,  графічні тест-вправи (групові);  

- рефлексивний екран, рефлексивні сходинки, рефлексивний паркан, 

цільова матриця, індивідуальна карта рефлексивного супроводу педагога, 

цільова технологічна карта-путівник, таблиця ЗХД (Знаю. Хочу знати. 

Дізнався), анкети, тести, опитувальники-прогноз, анкети-резюме, коучинг, 

адресна допомога (методичні пам’ятки, педагогічні „шпаргалки”, „вузлики на 

пам’ять”), ,, рефлексивні „уроки” (індивідуальні);  

2) реалізація векторності рефлексії, безперервності і поетапності 

вироблення рефлексивних умінь з урахуванням специфіки діяльності педагога 

дошкільного навчального закладу: 
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- фестиваль діяльнісної педагогіки, ділова гра, панорама педагогічних 

проектів, педагогічна бліц-вистава (колективні); 

- майстер-класи, методичне ательє, рольовий театр, інтерактивні, 

репрезентаційні, графічні, кокологічні вправи (групові); 

- автоінтерв’ю, бліц-інтерв’ю, щоденник рефлексивних нотаток (бліц-

блокнот), рефлексивний практикум, адресна допомога,   анкети, опитувальники, 

картка самодіагностика знань про рефлексію, лист оцінювання рефлексивних 

умінь, вхідні і вихідні анкети слухачів курсів  (індивідуальні); 

3) усвідомлення сутності й актуальності рефлексії як засобу 

особистісного й професійного розвитку, набуття стійкої мотивації до її 

здійснення: 

- конкурс педагогічних досягнень, творчий конкурс, панорама 

педагогічних проектів, презентація портфоліо, педагогічний бенефіс, 

рефлексивне коло (колективні);  

- міжгруповий діалог, майстер-класи, рефлексивний тренінг, проектна 

діяльність клубу дошкільної еліти, творча майстерня, педагогічні студії з питань 

розвитку рефлексії, рефлексивно-узагальнювальні вправи (групові);  

- анкети, тести, опитувальники, лист оцінювання рефлексивних умінь, 

лист самодіагностики „Оцінка участі в роботі малої групи”, релаксаційні 

комплекси (індивідуальні). 

Самоосвітня діяльність педагога була логічним продовженням 

рефлексивного навчання, що відбувалось на методичних заходах. З метою 

ефективної реалізації визначених умов розвитку рефлексивної культури та 

удосконалення отриманих умінь і навичок педагогам пропонувались: 

-  різні форми вивчення матеріалу: відбір і систематизація, відтворення 

на основі збільшення джерел інформації; 

- відвідування бібліотеки, опрацювання й конспектування книг; 

- ведення словників (словничок-мінімум, тезисний словничок, 

словничок-ілюстрація); 
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- створення рефлексивних психолого-педагогічних дайджестів, 

рефлексивних цитатників; 

- вправи для роздумів, рефлексивні завдання, питання для 

самодіагностики; 

- застосування інтерактивних, графічних і кокологічних вправ; 

-  теми для міні-творів, рефлексивного есе тощо; 

- ведення рефлексивних щоденників  (запис міркувань, самостійних 

висловлювань); 

- створення власних афірмацій і формул; 

- створення альбому перспектив; 

- участь у вебінарах і соціальних мережах. 

Таким чином, у ході формувального експерименту було апробовано 

програму рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів у 

професійній діяльності.  

Реалізація означених нами педагогічних умов здійснювалася в 

міжкурсовий період упродовж трьох етапів (мотиваційно-цільовий, навчально-

діяльнісний, рефлексивно-прогностичний) у форматі підвищення кваліфікації 

педагогів на базі міського методичного кабінету й дошкільних установ, а також 

під час самоосвітньої діяльності працівників через застосування в практику 

освітнього процесу оптимальних колективних, групових, індивідуальних форм 

та ефективних методів і прийомів роботи. 

Динаміка розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів під впливом сукупності психолого-педагогічних умов 

визначатиметься в процесі кількісної обробки показників контрольної 

діагностики. 
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 3.3. Аналіз ефективності результатів експериментальної роботи  

 

Експериментальна робота передбачала оцінювання рівнів розвитку 

рефлексиної культури та перевірку відповідних педагогічних умов для розвитку 

рефлексивних знань і вмінь педагогів у системі післядипломної освіти. 

Процес формувального експерименту довів, що у педагогів 

дошкільних навчальних закладів можна простежити різні рівні 

сформованості компонентів та розвитку рефлексивної культури від 

визначення наявності прагнення та мотивації до творчого застосування 

рефлексивних умінь і навичок.  

Засоби, що використовувалися для діагностики на кожному етапі 

експерименту, подано у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Використання діагностичних методик для визначення рівнів 

розвитку рефлексивної культури у педагогів на різних етапах 

дослідження 

Критерії Показники Методи дослідження 

Констатувальний та 

контрольний етапи 

Формувальний етап 

К
о

гн
іт

и
в
н

и
й

 

знання про 

рефлексію                            

і рефлексивну 

культуру  

Анкета „Рефлексія в 

особистіній і 

професійній 

діяльності” 

(авторська розробка) 

Авторська анкета „Рівень 

моєї професійної 

компетентності” 

 

Тест „Рефлексія і 

рефлексивна 

культура: теоретичні 

аспекти” (авторська 

розробка) 

Авторський опитувальник 

„Керівник і колектив” 

Графічні тест-вправи 

„Приховані скарби”, 

„Ланцюжок”,  „Знайди 

асоціації”, „Розкодуй 

схему”  

Інтерактивна гра 

„Рефлексивний механізм” 

(метод „Діалог Ривіна”) 
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Продовження таблиці 3.3 

 
     

  Картка-самодіагностика 

знань про рефлексію 

знання про 

засоби й 

технології 

рефлексивного 

навчання 

Опитувальник 

„Готовність педагогів 

до рефлексивного 

навчання” (авторська 

розробка) 

Тест „Провідна 

репрезентативна система” 

(за П. Пуцеликом) 

знання про 

сучасні вимоги 

до 

особистісного 

та 

професійного 

розвитку 

педагога 

дошкільного 

навчального 

закладу 

Анкета „Самоаналіз 

особливостей 

професійної 

діяльності педагога 

дошкільного 

закладу” (авторська 

модифікація анкет 

Є. Рогова 

„Самоаналіз 

стимулів 

і перешкод” та 

„Бар’єри 

педагогічної 

діяльності”)  

Тест „Шкала самооцінки 

рівня самоменеджменту”   

(за О. Штепою) 

Автоінтерв’ю „Чим я 

можу бути цікавим для 

вихованців (колег)?”, „Що 

я вже знаю про себе?” 

 

Інтерактивна гра                          

„Ефективність підготовки 

до заняття” (метод „дерево 

рішень”) 

Метод незакінчених 

речень „Як 

вихователь 

дошкільного 

навчального закладу 

я знаю…” 

Авторська анкета 

„Ініціативність та 

готовність до 

інноваційної діяльності” 

Інтерактивна гра 

„Рефлексивна і педагогічна 

культура: спільне і 

відмінне” (метод „діаграма 

Вена”) 

Е
м

о
ц

ій
н

о
-ц

ін
н

іс
н

и
й

 усвідомлення 

значення 

рефлексії для 

особистісного 

життя й 

професійної 

діяльності і 

потреби у її 

систематичному 

здійсненні 

Методика 

„Діагностика рівня 

розвитку 

рефлексивності”  

А. Карпова  

(авторська 

модифікація) 

Авторська анкета 

„Готовність до 

рефлексивного навчання” 

 

 

Цільова технологічна карта-

путівник 
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Продовження таблиці 3.3 
 

 

емоційно-

ціннісне 

ставлення до 

себе й 

оточення, 

наявність 

емпатії 

Методика  вивчення 

спрямованості 

особистості  

В. Смекала,                    

М. Кучера (авторська 

модифікація) 

Модифікований тест 

Ч. Спілберга „Шкала 

тривожності” 

Проективний тест 

„Дерево”  (Д. Лампен, 

модифікація 

Л. Пономаренко)  

Опитувальник А. Реана 

„Мотивація успіху та 

боязнь невдачі” 

 

прагнення до 

самопізнання, 

самовдосконале

ння, 

адекватного 

самооцінювання  

Методика „Хто я?”  

М. Куна і 

Т. Макпартленда  

Тест „Визначення 

ціннісних орієнтацій”  

М. Рокича 

Метод  інтерв’ювання  

„Що Ви знаєте про 

себе?” 

Дослідження самооцінки 

(Т. Дембо і С. Рубінштейн у 

модифікації А. Прихожан) 

Іілюстративний метод 

„Мій герб”  

Проективні методики 

„Автопортрет” 

(за Р. Бернсом) 

„Будиночки”                                     

(за О. Ореховою) 

Д
ія

л
ьн

іс
н

о
-р

ез
у

л
ьт

ат
и

в
н

и
й

 

сформованість 

рефлексивних 

умінь  

Методика визначення 

рівня сформованості 

педагогічної рефлексії 

О. Калашнікової 

Авторська анкета 

„Рефлексія власних 

ціннісних орієнтацій 

 

 

Графічний метод 

 „Мої уміння: сьогодні 

й завтра” 

Тест „Самооцінка рівня 

онтогенетичної рефлексії»                       

(за М. Фетискіним,                         

В. Козловим, 

Г. Мануйловим) 

Аркуш самооцінювання 

рефлексивних умінь 

здатність 

розв’язувати 

проблемні 

ситуації в 

особистісній та 

фаховій сферах 

Методика визначення 

рефлексивності 

мислення  

О. Анісімова  

 

Акмеологічна методика 

„Колаж  (автор                                          

І. Макарова),  теми „Моє 

минуле, сьогодення й 

майбутнє, „Я та інші, „Хто 

я? Який я? 

Інтерактивна гра „Оціни 

ситуацію” (метод „кейс-

стаді”) 
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Продовження таблиці 3.3 
 

 кооперативно-

комунікативни

й підхід до 

здійснення 

рефлексивної 

діяльності 

Опитувальник 

„Робота в групі”                  

(модифікація 

методики Р. Белбіна 

„Командні ролі” ) 

Опитувальник 

„Діагностика потреби                       

у спілкуванні                                   

(за Ю. Орловим) 

 

Проективна методика 

„Малюнок малої 

групи” (за 

К. Агєєнковою                     

та А. Драпезою)  

Тест „Рівень суб’єктивного 

контролю” (за методикою 

Дж. Роттера)  

Метод інтерв’ювання 

„Чим я можу бути 

цікавим для своїх 

вихованців, колег?” 

 

Тренінгова анкета-

рефлексія 

Інтерактивні ігри в парах: 

„Я довідався про тебе ”, 

„Рекламний ролик”  
Самодіагностика „Оцінка 

педагогом участі в роботі 

малої групи” 

реалізація 

індивідуальних 

програм 

особистісного й 

професійного 

саморозвитку 

 

Опитувальник 

„Самопрогноз” 

(модифікація 

методики 

самоставлення 

В. Століна і 

С. Пантелєєва) 

Тест „Самооцінка 

особистості”   (за 

методикою С. Будасі) 

 Графічна вправа-тест 

„Моя вершина” 

Акмеологічна 

методика 

„Будівництво 

сходинок 

індивідуальних 

досягнень”  

Акмеологічні методики 

„Мої перспективи”, 

„Вільне малювання”, 

„Усвідомлення 

індивідуальних символів 

самовдосконалення”,  

„Спогади” 

  Автоінтерв’ю „Мої 

досягнення” 

  Кокологічна вправа 

„Різдвяний ярмарок” 

   Індивідуальна карта 

рефлексивного супроводу 

педагога.  

   Таблиця ЗХД 

   Альбом перспектив 
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Як видно з даних таблиці, кожний показник на певному етапі 

дослідження (констатувальному, формувальному, контрольному) 

діагностувався не менше трьох разів. Дослідження рівнів рефлексивної 

культури на формувальному етапі відрізняється кількістю і якістю методів – від 

рефлексивних вправ, ігор, практикумів (автоінтерв’ю, діагностично-емоційні та 

кокологічні вправи, графічні ігри тощо) до акмеологічних методик, анкет, 

тестів і опитувальників. Ефективними виявилися також спостереження, 

співбесіди, інноваційні методики навчання (ІМН), які забезпечували повну 

реалізацію визначених педагогічних умов для розвитку рефлексивної культури. 

Шляхом систематичної стимуляції інтересу педагогів до рефлексії та 

самовдосконалення відбувався не тільки процес розвитку рефлексивної 

культури, а й спрямовувалась самоосвіта, підвищувалась професійна 

майстерність, формувалась педагогічна культура загалом.    

Основна мета контрольного етапу дослідження полягала у визначенні 

ефективності педагогічних умов розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів. Оцінка коефіцієнту корисної дії (ККД) 

запропонованих нами педагогічних умов та моделі розвитку рефлексивної 

культури педагогів здійснювалася шляхом порівняльного аналізу рівнів 

сформованості компонентів рефлексивної культури у педагогів 

експериментальної та контрольної груп.  

Повторна діагностика здійснювалася за допомогою комплексу методик та 

опитувальників за визначеними на констатувальному етапі експерименту 

критеріями (когнітивний, емоційно-ціннсний, діяльнісно-результативний) та 

показниками  (знання про рефлексію й рефлексивну культуру, знання засобів і 

технологій рефлексивного навчання, знання про сучасні вимоги до 

особистісного та професійного розвитку педагога дошкільного навчального 

закладу; усвідомлення значення рефлексії для особистісного життя й 

професійної діяльності і потреби у її систематичному здійсненні, емоційно-

ціннісне ставлення до себе й оточення, прагнення до самопізнання, 

самовдосконалення, адекватного самооцінювання; володіння рефлексивними 
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уміннями і навиками, здатність розв’язувати проблемні ситуації в особистісній 

і фаховій сферах, кооперативно-комунікативний підхід до здійснення 

рефлексивної діяльності, реалізація індивідуальних програм особистісного й 

професійного саморозвитку). Це дозволило порівняти дані, одержані на 

констатувальному та контрольному етапах, зробити відповідні висновки щодо 

змін рівнів розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних 

закладів. Якісний і кількісний аналіз одержаних результатів стосовно рівнів 

сформованості компонентів рефлексивної культури проводився на основі 

порівняння експериментальних і контрольних груп. 

Отже, завданнями контрольного етапу дослідження стали: 

 вивчення стану розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів за допомогою методик, розроблених на 

констатувальному етапі експерименту; 

 здійснення порівняльного аналізу рівнів розвитку рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів експериментальної та 

контрольної груп; 

 проведення статистичної обробки отриманих даних; 

 формування висновку щодо ефективності/неефективності 

педагогічних умов розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів у системі післядипломної освіти, запропонованих на 

формувальному експерименті. 

Проаналізуємо результати дослідження за кожним критерієм.  

Оцінювання когнітивного компонента здійснювалось за допомогою 

показників когнітивного критерію: знання про рефлексію й рефлексивну 

культуру, знання засобів і технологій рефлексивного навчання, знання про 

сучасні вимоги до особистісного та професійного розвитку педагога 

дошкільного навчального закладу. Було використано діагностичні методи, 

апробовані на констатувальноиу етапі: авторські анкети „Рефлексія в 

особистісній і професійній діяльності”, тест „Рефлексія й рефлексивна 

культура: теоретичні аспекти”, опитувальник „Готовність педагогів до  
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рефлексивного навчання ” та анкети „Самоаналіз особливостей професійної 

діяльності педагога дошкільного закладу” (авторська модифікація анкет 

Є. Рогова „Самоаналіз стимулів і перешкод” та „Бар’єри педагогічної 

діяльності”). 

Порівняльна характеристика рівнів оцінювання когнітивного 

компонента у педагогів експериментальних та контрольних груп до і після 

формувального експерименту відображена у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Результати оцінювання когнітивного компонента педагогів  

на різних етапах експерименту (у %)  

 

Рівні До експерименту Після експерименту 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Експериментальна 

група 

д
и

н
ам

ік
а Контрольна 

група 

д
и

н
ам

ік
а 

Високий  - - 31,2 +31,2 - - 

Достатній 40,7 40,3 50,3 +9,6 41,7 +1,4 

Середній  46,7 46 10,5 -36,2 45,4 -0, 6 

Низький  12,6 13,7 8 -4,6 12,9 -0,8 

 

Зіставляючи результати, здобуті в експериментальних і контрольних 

групах, ми відзначаємо зміни, що відбулися у рівнях сформованості 

когнітивного компонента. Зокрема, 31,2% педагогів ЕГ досягли високого рівня, 

тоді як на констатувальному етапі цього показника не було у жодного 

респондента; виріс на 9,6% достатній рівень;  значно зменшився середній 

рівень сформованості когнітивного компонента педагогів – на 36,2% та низький 

– на 4,6%.  

У контрольній групі зміни майже не виявлені: визначаємо відсутність 

високого рівня сформованості когнітивного компонента, достатній рівень 

збільшено на 1,4%, а показники середнього і низького рівнів – відповідно 

знизився на 0,6% та 0,8%. 
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 Загальні результати оцінювання когнітивного компонента показані на 

рисунку 3.2. 
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Рис. 3.2.  Оцінювання когнітивного компонента у педагогів 

експериментальних та контрольних груп (контрольний експеримент) 
 

Діагностувальні дані підвердили і додаткові обрахунки: у педагогів 

експериментальної групи коефіціент когнітивного компонента рефлексивної 

культури дорівнювався: 

Коц.ГКк = 0,966 + 0,933 = 1,899 

При порівнянні з відповідним показником на констатувальному етапі 

(1,004)  визначаємо різницю на 0, 885. У педагогів контрольної групи 

коефіцієнт оцінювання когнітивного компонента майже не змінився:  

Коц.ГКк = 0,516 + 0,483 = 0,999 

Різниця між результатами оцінювання коефеціента на констатувальному 

етапі (0,973) складає 0,026. 

Отже, під час контрольного експерименту ми виявили зміни, які відбулися 

у сформованості когнітивного компонента в експериментальній та контрольній 

групах: значне збільшення кількості педагогів із високим і достатнім рівнем в 

експериментальній групі і незначні зміни у рівнях  – у контрольній.  Це означає, 
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що завдяки застосованим відповідним умовам у більшості педагогів 

експериментальної групи значно зріс рівень розуміння механізмів формування 

рефлексивних умінь і навиків; розвинулись уміння ставати на позиції різних 

„спостерігачів” під час аналізу ситуації, оцінювати свої слабкі та сильні 

сторони, здійснювати самопізнання та самоспостереження, визнавати  власні 

помилки, досліджувати нові можливості й використовувати їх для подальшого 

зростання. 

Оцінювання мотиваційно-емоційного компонента у педагогів 

дошкільних навчальних закладів здійснювалось за показниками емоційно-

ціннісного критерію: усвідомлення значення рефлексії для особистісного життя 

й професійної діяльності і потреби у її систематичному здійсненні, емоційно-

ціннісне ставлення до себе й оточення, прагнення до самопізнання, 

самовдосконалення, адекватного самооцінювання. Нами було використано 

опитувальник „Діагностика рефлексії” (модифікація методики А. Карпова), 

методики вивчення спрямованості особистості В. Смекала, М. Кучера 

(авторська модифікація) та „Хто Я?” М. Куна  і Т. Макпартленда. Порівняльна 

характеристика рівнів мотиваційно-емоційного компонента у педагогів 

експериментальних і контрольних груп до і після формувального 

експерименту відображена у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Результати оцінювання мотиваційно-емоційного компонента 

рефлексивної культури педагогів на різних етапах експерименту (у %)   

Рівні До експерименту Після експерименту 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Експериментальна 

група 

д
и

н
ам

ік
а Контрольна 

група 

д
и

н
ам

ік
а 

Високий  - - 28,1 +28,1 - - 

Достатній 31,6 30,7 43,5 +12,8 32,0 +1,3 

Середній 38,2 37,2 18,2 -20,0 38,9  +1,7 

Низький  30,2 32,1 10,2 -20,0 29,1 -3,0 
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Аналізуючи наведені у таблиці дані, відзначимо, що після 

формувального етапу експерименту 28,1% педагогів ЕГ досягли високого 

рівня сформованості мотиваційно-емоційного компонента; підвищився на 

12,8% достатній рівень, показники середнього і низького рівнів відповідно 

знизилися на 20% кожний. Педагоги контрольної групи показали схожий 

результат із констатувальним етапом експерименту: різниця склала 1,3%  та 

1,7% на достатньому і середньому рівні, показники низького рівня зменшилися 

всього на 3%. 

Отримані дані можна представити у вигляді діаграми (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Оцінювання мотиваційно-емоційного компонента 

рефлексивної культури у педагогів експериментальних та контрольних 

груп (контрольний експеримент) 

 

Як бачимо, результат застосування педагогічних умов вплинув на 

результативність сформованості мотиваційно-емоційного компонента у 
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педагогів експериментальної групи: показники достатнього рівня у 

означеної групи педагогів на 11,5% більші, ніж у педагогів контрольної 

групи, а низького – на 18,9% менше. 

Коефіцієнт оцінювання мотиваційно-емоційного компонента Коц.ГЕк 

за використаними методиками у педагогів експериментальної групи  

дорівнював:  

Коц.ГЕк = 0,9 + 0,933 = 1,833 

Цей показник на 0,899 вищий, ніж був у респондентів означеної групи 

на констувальному етапі (0,944). У педагогів контрольної групи коефіцієнт 

оцінювання мотиваційно-емоційного компонента рефлексивної культури 

обчислювався так: 

Коц.ГЕк = 0,55 + 0,4 = 0,95 

При порівнянні з відповідним показником на констатувальному етапі 

(0,929) помічаємо незначну різницю: 0,021. Одержані дані свідчать про 

ефективність застосування програми розвитку рефлексивної  культури 

педагогів дошкільних навчальних закладів.  

Таким чином констатуємо, що завдяки створенню відповідних умов 

педагоги експериментальної групи володіння рефлексивними уміннями і 

навиками, здатність розв’язувати проблемні ситуації в особистісній і фаховій 

сферах, кооперативно-комунікативний підхід до здійснення рефлексивної 

діяльності, реалізація індивідуальних програм особистісного й професійного 

саморозвитку). 

Оцінювання процесуального компонента здійснювалося за допомогою 

діяльнісно-результативного критерію й такими показниками: володіння 

рефлексивними уміннями і навиками, здатність розв’язувати проблемні 

ситуації в особистісній і фаховій сферах, кооперативно-комунікативний підхід 

до здійснення рефлексивної діяльності, реалізація індивідуальних програм 

особистісного й професійного саморозвитку.  

Педагогам було запропоновано методики визначення рівня 

сформованості педагогічної рефлексії О. Калашнікової, визначення 
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рефлексивності мислення  О. Анісімова; опитувальники „Робота в групі” 

(модифікація методики Р. Белбіна „Командні ролі”) „Самопрогноз” 

(модифікація методики самоставлення В. Століна і С. Пантелєєва). 

Порівняльну характеристику рівнів оцінювання процесуального 

компонента у педагогів експериментальних і контрольних груп до та після 

формувального експерименту відображено у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Результати оцінювання процесуального компонента  

рефлексивної культури педагогів на різних етапах експерименту  

 

Рівні До експерименту Після експерименту 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Експериментальна 

група 

д
и

н
ам

ік
а Контрольна 

група 

д
и

н
ам

ік
а 

Високий  - - 33,0 +33,0 - - 

Достатній 35,5 35,2 36,4 +0,9 37,9 +2,7 

Середній 50,8 50 23,6 -27,2 52,4 +2,4 

Низький  13,7 14,8 7,0 -6,7 9,7 -0,8 

 

Здобуті результати свідчать про помітне збільшення числа педагогів із 

високим рівнем в експериментальних групах (33%) та зменшення числа 

педагогів, що характеризуються середнім і низьким рівнем розвитку 

рефлексивної культури (різниця: -27,2 та -6,7).  

Натомість у контрольній групі приріст на достатньому та середньому 

рівнях виявився незначним (+2,7 та +2,4) і зменшення числа педагогів із низким 

рівнем усього на 0,8. 

Результати змін у рівнях оцінювання процесуального компонента 

рефлексивної культури педагогів експериментальної та контрольної груп на 

контрольному зрізі показано на рисунку 3.4. 
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Рис. 3.4. Оцінювання процесуального компонента рефлексивної 

культури у педагогів експериментальних та контрольних груп 

(контрольний експеримент) 

 

У коефіцієнтному відношенні рівень оцінювання процесуального 

компонента рефлексивної культури у педагогів експериментальної групи за 

використаними методиками дорівнює:  

Коц.ГПк = 0,938 + 0,971 = 1,909 

Різниця між показником на констатувальному етапі (0,857) складає 1,052, 

тоді як результати у контрольній групі змінились несуттєво:  

Коц.ГПк = 0,438 + 0,47 = 0,908 

На констатувальному етапі загальний коефіцієнт оцінювання 

процесуального компонента складав 0,851. Як бачимо, відсоток зміни дорівнює 

0,057.   

 Таким чином, спостерігаємо наявні зміни у педагогів експериментальної 

групи: більшість із них здатні пред’являти   вимоги до себе, досліджувати  нові 
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можливості та використовувати їх для подальшого зростання, контролювати 

власні дії, в тому числі і думки й судження. Завдяки застосованій програмі 

розвитку рефлексивної культури у педагогів дошкільних навчальних закладів  

значно підвищився рівень умінь визначати й аналізувати причини своєї 

поведінки, її результативні  параметри і допущені помилки, долати труднощі, 

прогнозувати наступний хід дій, повертатися назад і оцінювати правильність 

обраного плану; розвинулись здатність розуміти свої теперішні якості у 

порівнянні з минулими, прогнозувати перспективи розвитку та спрямованість на 

розроблення програми самовдосконалення. 

Порівняльний аналіз динамічного розвитку критеріїв рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів у системі пісялдипломної 

освіти дозволив виявити наступні тенденції: найбільш значну перевагу 

результатів педагогів експериментальної групи над результатами контрольної 

констатовано за когнітивним критерієм та показниками „знання про рефлексію 

й рефлексивну культуру”, „знання засобів і технологій рефлексивного 

навчання”, „знання про сучасні вимоги до особистісного та професійного 

розвитку педагога дошкільного навчального закладу”. Ми пояснюємо це 

правильно розставленими акцентами у структуруванні програми розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів, врахування 

специфіки діяльності  педагогів дошкільних навчальних закладів,  поетапному 

й системному здійснення професійного навчання за змістовими блоками 

(цільовим, діагностичним, методичним, практичним, рефлексивним і 

підсумковим). 

Отже, різниця в результатах експериментальних і контрольних груп 

переконливо свідчить, що розвиток рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти відбувався 

більш ефективно завдяки цілеспрямованому впливу комплексу виділених нами 

педагогічних умов.  

Контрольний експеримент показав відчутний приріст числа педагогів 

експериментальної групи на високому рівні: 28,1% (сформованість 



208 
 

мотиваційно-емоційного компонента), 31,2% (сформованість когнітивного 

компонента), 33% (сформованість процесуального компонента). 

Порівняльний розподіл респондентів експериментальної та контрольної 

груп за рівнями розвитку рефлексивної культури до формувального 

експерименту та після його завершення представлено на рис.3.5. 
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Рис.  3.5.  Порівняльний розподіл респондентів експериментальної та 

контрольної груп за рівнями розвитку рефлексивної культури до 

формувального експерименту та після його завершення  

 

Одержані дані засвідчують позитивні зрушення, що відбулися в 

експериментальній групі в  процесі формувального етапу експериментальної 

роботи завдяки реалізованим педагогічним умовам. Так, кількість педагогів, 

віднесених нами до середнього рівня, зменшилась на 34,8% (з 45,2% до 15,4%). 

Також виявлено, що низький рівень рефлексивної культури знизився в 

експериментальній групі на 7,7%, у контрольній групі лише на 3,3%; достатній 
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рівень у педагогів ЕГ зріс на 7,6% (з 35,8% до 43,4%), у педагогів КГ – на 2,3% 

(з 34,2% до 37,2%).  

Головна відмінність у показниках між експериментальною і контрольною 

групами полягає в тому, що у 30,1% педагогів ЕГ виявлено високий рівень 

розвитку рефлексивної культури, що характеризувалося повнотою, глибиною, 

системністю, осмисленістю знань про рефлексію і рефлексивну культуру; 

ставленням до рефлексії як до засобу підвищення фахової компетентності; 

систематичним здійсненням самоаналізу, самооцінювання, самокорекції 

педагогічної діяльності та особистісного розвитку, використанням 

різноманітних методів, прийомів, технік і стратегій; створенням рефлексивних 

моделей та індивідуальних програм самоосвіти. Педагогам із високим рівнем 

розвитку рефлексивної культури притаманні впевненість у значущості власних 

зусиль для досягнення поставленої мети; сприйняття власних внутрішніх станів 

і здатність керувати своїми емоціями, перевага позитивних емоцій, 

спрямованих на продуктивну взаємодію з іншими людьми; уміння відчувати 

настрій людей, що оточують, наявність емпатійних здібностей; сформована 

звичка робити предметом аналізу кожну проблемну ситуацію, готовність 

аналізувати педагогічну ситуацію в динаміці її розвитку; вироблення власних 

цілей і моделей рефлексивної культури; розвинуті навички рефлексувати зміни 

індивідуальної траєкторії власного професійного зростання. 

З’ясування ефективності розробленої нами програми розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів включало в 

себе порівняння результатів діагностики до та після формувального 

експерименту одразу за кількома компонентами. Отже, експериментальне 

дослідження засвідчило, що реалізація сукупності концептуальних підходів та 

принципів організації професійного навчання, забезпечення спеціально 

створених педагогічних умов сприяли розвитку рефлексивної культури 

педагогів дошкільних навчальних закладів. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

1. У процесі дослідження обґрунтовано та розроблено модель розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів, до якої 

входить сукупність взаємопов’язаних складових: структурні компоненти,  

критерії та показники рефлексивної культури, педагогічні умови і етапи 

розвитку рефлексивної культури, форми та методи навчання, а також результат. 

2. Визначено та охарактеризовано педагогічні умови розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів:  

- створення рефлексивного середовища, що забезпечить цілісність 

змісту, методів, прийомів, форм і засобів формування рефлексивної культури;  

- реалізація векторності рефлексії, безперервності і поетапності 

вироблення рефлексивних умінь з урахуванням специфіки діяльності педагога 

дошкільного навчального закладу; 

- усвідомлення сутності й актуальності рефлексії як засобу 

особистісного й професійного розвитку, набуття стійкої мотивації до її 

здійснення.  

3. Розроблено програму розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів, яка ґрунтується на принципах єдності трьох 

середовищ; синтезу підходів до освіти; науковості; системності, послідовності й 

наступності; опертя на суб’єктний досвід; елективності; безперервної 

підтримки; позитивних стимулів; організації корпоративної атмосфери 

навчання, взаємної довіри та поваги, співробітництва і взаємопідтримки; 

створення ситуації успіху. Метою програми розвитку рефлексивної культури є 

створення умов для поетапного та системного розвитку рефлексивної культури 

педагогів дошкільних навчальних закладів.  

4. Апробацію педагогічних умов розвитку рефлексивної культури 

педагогів дошкільних навчальних закладів здійснено на мотиваційно-

цільовому, навчально-діяльнісному та рефлексивно-прогностичному етапах із 
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врахуванням відповідних змістових блоків: цільового, діагностичного, 

методичного, практичного та підсумкового. 

5. Експериментальною перевіркою доведено ефективність 

запропонованих педагогічних умов розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів. Під час контрольного зрізу в 

експериментальній групі низький рівень сформованості рефлексивної культури 

становив 11,1%, у контрольній групі – 17,2%; середній рівень в 

експериментальній групі становив 15,4%, а в контрольній – 45,6%; достатній 

рівень в експериментальній групі дорівнював 43,4 %, у контрольній – 37,2%. 

В експериментальній групі різниця між першим і другим вимірами в 

низькому рівні становила 7,7%, у середньому – 29,8%, у достатньому – 

7,6%. У контрольній групі різниця між першим і другим вимірами в низькому 

рівні дорівнювала 3,4%, у середньому рівні – 1,1%, у достатньому – 2,3%. 

Головна відмінність у показниках між експериментальною і контрольною 

групами полягає в тому, що у 30,1% педагогів ЕГ виявлено високий рівень 

сформованості рефлексивної культури.  

 Більшість педагогів експериментальної групи навчилась аналізувати 

власну професійну діяльність і адекватно оцінювати педагогічну ситуацію, 

прагне до професійного самовдосконалення, підвищення рівня професійної 

компетентності. У контрольній групі практично не відбулося ніяких змін. 

6. Під час експериментального дослідження доведено ефективність 

упровадження педагогічних умов розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів. Аналіз результатів проведеної роботи 

свідчить про позитивні зміни в обох групах, однак в експериментальній групі 

вони більш значні порівняно з контрольною. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів теоретичного пошуку та експериментального 

розв’язання проблеми розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів у системі післядипломної освіти дає підстави зробити такі 

висновки: 

1. Здійснений аналіз філософських, психологічних і педагогічних 

джерел підтвердив важливість і актуальність обраної теми для забезпечення 

професійного зростання педагогів дошкільних навчальних закладів, що 

нерозривно пов’язано із розвитком рефлексивної культури. Аналіз наукової 

літератури дозволив визначити основні філософські позиції трактування 

рефлексії (принцип людського мислення; процес пізнання; діяльність, що 

впливає на духовний розвиток особистості); психологічні (рефлексивний вихід 

людини за межі власної життєдіяльності, який потребує додаткових процедур і 

логічного знання; взаємодія кооперативного, особистісного, комунікативного 

інтелектуального та аксіологічного аспектів у здійсненні рефлексії) і 

педагогічні (самоспостереження, самопізнання та самоаналіз; оцінювання себе, 

власної діяльності та оточення; усвідомлення індивіда, як сприймають, знають, 

розуміють його інші). Разом із цим тема рефлексії вихователя дошкільного 

навчального закладу в системі післядипломної освіти не є поширеною в 

дослідницьких розвідках, бракує розроблених методик і технологій системного 

рефлексивного навчання педагогів дошкільних закладів. 

2. Охарактеризовано зміст базових понять „рефлексія”, „професійна 

рефлексія”, „педагогічна рефлексія”, „культура”, „педагогічна культура”, 

„векторність рефлексії”, „рефлексивна культура педагога дошкільного 

навчального закладу”.  

Дефінітивний аналіз надав можливість визначити рефлексивну культуру 

як якісну характеристику людини, складне особистісне утворення, сформоване 

на основі знань, умінь, способів здійснення рефлексії, спрямованої на аналіз і 

оцінку життєдіяльності з метою особистісного й професійного 
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самовдосконалення. Дослідницький пошук призвів до розуміння феномену 

рефлексивної культури педагога дошкільного навчального закладу як 

інтегративного утворення, комплексу спеціальних знань, умінь і ставлень, які 

забезпечують готовність, здатність і прагнення здійснювати рефлексію на 

основі педагогічних цінностей, урахування фахової специфіки з метою 

особистісного й професійного самовдосконалення, підвищення ефективності 

педагогічної діяльності.  

Узагальнення наукових поглядів на проблему дозволило відзначити, що 

розвиток і становлення рефлексивної культури є важливим складником цілісного 

освітнього процесу: вона забезпечує підготовку до творчої самореалізації, що 

виявляється у відході від шаблонів і стереотипів у своїй професії; формування 

оцінно-критичного ставлення до різних аспектів; створення програми 

особистісного та професійного саморозвитку; послідовне збагачення 

професійного досвіду та майстерності.  

3. Здійснено аналіз процесу підвищення професійної кваліфікації в 

системі післядипломної педагогічної освіти. Узагальнено дані про особливості 

прояву знань, умінь і навичок рефлексії вихователів дошкільних навчальних 

закладів. 

Спроектовано компоненти рефлексивної культури: когнітивний (включає 

знання людини про об’єкти власної діяльності і себе як її суб’єкта), 

мотиваційно-емоційний (об’єднує феномени, що визначаються й проявляються 

через мотиваційне та емоційно-оцінне ставлення до суб’єктів та об’єктів 

особистісних і професійних взаємин) та процесуальний (полягає в доборі 

найефективніших методів і прийомів, що сприяють плануванню змісту й видів 

рефлексивної діяльності учасників освітнього процесу з урахуванням їхніх 

потреб, інтересів та власного досвіду).  

Систематизація й узагальнення наукових доробок дали підстави уточнити 

критерії та показники розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів: 1) когнітивний (знання про рефлексію й рефлексивну 

культуру; знання засобів і технологій рефлексивного навчання; знання про 
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сучасні вимоги до особистісного та професійного розвитку педагога 

дошкільного навчального закладу); 2) емоційно-ціннісний (усвідомлення 

значення рефлексії для особистісного життя й професійної діяльності та 

потреби в її систематичному здійсненні; емоційно-ціннісне ставлення до себе й 

оточення; прагнення до самопізнання, самовдосконалення, адекватного 

самооцінювання); 3) діяльнісно-результативний (володіння рефлексивними 

вміннями й навичками; здатність розв’язувати проблемні ситуації в 

особистісній і фаховій сферах; кооперативно-комунікативний підхід до 

здійснення рефлексивної діяльності; реалізація індивідуальних програм 

особистісного й професійного саморозвитку). На основі визначених критеріїв 

та аналізу наукових підходів схарактеризовано чотири рівні розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів: високий, 

достатній, середній, низький. 

4.   Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови, які впливають на ефективний розвиток рефлексивної 

культури педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної 

освіти: 1) створення рефлексивного середовища, що забезпечить цілісність 

змісту, методів, прийомів, форм і засобів формування рефлексивної культури 

(організація різноманітних форм і засобів для самопізнання й самореалізації 

особистості); 2) реалізація векторності рефлексії, безперервності й поетапності 

вироблення рефлексивних умінь з урахуванням специфіки діяльності педагога 

дошкільного навчального закладу рефлексії (спрямування уваги як на 

особистісну та професійну рефлексію); 3) усвідомлення сутності й актуальності 

рефлексії як засобу особистісного й професійного розвитку, набуття стійкої 

мотивації до її здійснення (сукупність внутрішніх та зовнішніх чинників, які 

стимулюють педагога до діяльності, використання прийомів рефлексивної 

діяльності; обмін педагогів рефлексивним досвідом). 

Розроблено та апробовано програму розвитку рефлексивної культури 

педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядимломної освіти 

через упровадження в практику освітнього процесу визначених педагогічних 
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умов, оптимальних форм (колективні: семінар-рефлексія, педагогічні читання: 

рефлексивний дайджест, фестиваль діяльнісної педагогіки, панорама 

педагогічних проектів, творчий конкурс, педагогічний бенефіс; групові: 

проблемна лабораторія, творча майстерня, педагогічна студія, клуб 

професійного спілкування, клуб дошкільної еліти, ділова гра, дебати, рольовий 

театр, АКС (аналіз конкретних ситуацій), рефлексивний тренінг, коучинг, 

естафета педагогічних досягнень, рефлексивне коло; індивідуальні: адресна 

допомога, консультативний пункт, методичне ательє, педагогічне портфоліо, 

альбом перспектив, самодіагностика, щоденник рефлексивних нотаток, 

домашній рефлексивний практикум) та ефективних методів роботи з 

педагогами (методи когнітивного, кооперативного та інтерактивного навчання, 

рольові, ілюстративні та діагностичні методи). Рефлексивне навчання педагогів 

дошкільних навчальних закладів здійснювалося в міжкурсовий період на базі 

міського методичного кабінету і дошкільних установ, а також під час 

самоосвітньої діяльності працівників. 

Розкрито процес поетапного розвитку рефлексивної культури педагогів 

дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти: на першому, 

мотиваційно-цільовому, етапі формувалася потреба в рефлексії, визначення 

шляхів досягнення цілей (форми, методи і прийоми роботи, особливості 

рефлексивної діяльності педагогів); другий, навчально-діяльнісний, етап 

передбачав актуалізацію знань про технології та методики, які сприяють 

розвитку рефлексивної культури,  створення сприятливих умов для роботи в 

групі та активного стилю спілкування; на третьому, рефлексивно-

прогностичному, етапі здійснювалася самооцінка та оцінка якісних змін, 

отриманого досвіду, знань, умінь і навичок в особистісному та професійному 

розвитку, відбір для подальшої роботи найефективніших з погляду досягнення 

визначених цілей педагогічних методів і прийомів для розвитку рефлексивної 

культури педагогів. 

5.  Результати експериментального дослідження засвідчили, що реалізація 

педагогічних умов забезпечує позитивну динаміку розвитку рефлексивної 
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культури педагогів дошкільних навчальних закладів. Так, кількість педагогів 

експериментальної групи з низьким та середнім рівнем зменшилась на 7,7% та 

34,8%. Відповідно достатній рівень зріс на 7,6%, і найголовнішу зміну 

визначаємо у виявленні категорії педагогів із високим рівнем – 30,1% (до 

експерименту – 0%). Натомість у контрольній групі якісні й кількісні зміни в 

рівнях досліджуваної сформованості були менш відчутними: кількість педагогів 

із достатнім рівнем збільшилася на 2,3%, із середнім – на 1,1%, із низьким – 

зменшилася на 3,4%. Високого рівня сформованості рефлексивної культури не 

виявлено в жодного педагога. Отже, позитивні зміни в експериментальних 

групах відбулися інтенсивніше.  

Проведене дослідження, звісно, не вичерпує всіх питань розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів та відкриває 

перспективу для вивчення рефлексивних підходів у взаємодії педагога з 

іншими учасниками освітнього процесу – вихованцями, батьками, учителями, 

більш глибокого вивчення змістово-організаційних умов розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів засобами 

самостійної та науково-методичної  роботи в системі післядипломної 

педагогічної освіти. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Тематика і напрями досліджень рефлексії та рефлексивної культури 

у дисертаціях зарубіжних і вітчизняних науковців 

 

№ Напрям Автор Тема 

 

1. 

П
си

х
о

л
о

гі
ч
н

и
й

 а
сп

ек
т 

Д. Войтюк   Вплив рефлексії на формування 

психологічної готовності особистості до 

професійної діяльності. 

М. Келеси  Особливості рефлексії як форми 

самопізнання особистості. 

І. Котик Механізми рефлексії у процесі розвитку 

суб’єктності людини. 

С. Михайлова  

 

Комунікативні і рефлексивні компоненти та 

їх співвідношення у структурі здібностей. 

Т. Разіна   

 

Особливості рефлексії на різних рівнях 

педагогічного мислення. 

А. Россохін  Психологія рефлексії змінених станів. 

 

2. 

П
р
о

ф
ес

ій
н

а 
р
еф

л
ек

сі
я
 

Л. Артюшина  

 

Рефлексивна освіта як основа сучасної 

освітньої системи вищої школи. 

О. Байдарова  

 

Рефлексивне забезпечення соціального 

втручання в соціальній роботі. 

І. Безотосова-

Курбатова  

Розвиток рефлексії студентів технічного вузу 

в процесі навчання психології. 

С. Білоконний  

 

Формування рефлексивних умінь студентів 

педагогічних університетів у процесі 

педагогічної практики. 

Л. Борисова  Педагогічні умови розвитку професійної 

культури у студентів педагогічного коледжу. 

Г.Веремчук  Розвиток професійної рефлексії майбутнього 

вчителя іноземної мови. 

М. Двоєглазова  Структура особистісної рефлексії студентів. 

 

Г. Ернст  

  

Розвиток рефлексії майбутнього учителя в 

процесі проходження педагогічної практики. 

Т. Колишева  

 

Підготовка учителя музики до професійно-

особистісної рефлексії вищої педагогічної 

освіти.  

Л. Кравець  Виховання саморефлексії у студентів вищих 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/123472.html
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 педагогічних навчальних закладів. 

 

О. Кравців  Психологічні особливості розвитку 

професійної рефлексії викладачів вищих 

педагогічних навчальних закладів. 

Н. Крашеніннікова  Розвиток педагогічної рефлексії як умова 

підготовки майбутнього вчителя до 

професійної діяльності: на матеріалі 

педагогічного коледжу. 

Ю. Кушеверська  

 

Формування рефлексивної компетентності 

студентів в освітньому процесі педагогічного 

коледжу. 

А. Максимов  

 

Формування рефлексивної компетентності 

майбутнього педагога з фізичної культури. 

Н. Манахова  Формування здатності майбутнього учителя 

до педагогічної рефлексії. 

О. Ноженкина  

 

Розвиток рефлексії як психолого-

акмеологічна умова подолання професійної 

деформації особистості педагога. 

Л. Панова   Педагогічні умови формування рефлексивних 

умінь майбутніх учителів навчальних класів.   

І. Ревякіна  

 

Формування основ професійної рефлексії у 

студентів педагогічного коледжу. 

Г. Романова  

 

Розвиток професійної рефлексії учителя як 

основа підвищення його педагогічної 

майстерності. 

О. Рукавишникова  Формування професійної рефлексії у 

студентів медичного коледжу. 

В. Рябцев  

 

Розвиток рефлексивних здібностей у процесі 

професіоналізації засобами організаційно-

діяльнісної гри. 

Л. Сабітова  Формування здатності майбутнього учителя 

до професійно-особистісної рефлексії. 

Я. Смірнова Розвиток професійної рефлексії вихователя 

дошкільного навчального закладу в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Е. Стрига  Рефлексивна позиція особистості та її 

значення для формування професійного 

менталітету майбутніх учителів-гуманітаріїв. 

О.Ткач  

 

Соціальна рефлексія як умова і засіб 

професійного розвитку. 

Ю. Шапошникова  

 

Психологічні особливості рефлексивних 

компонентів у професійному становленні 

практичного психолога. 
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Г. Єрмакова  Педагогічні умови розвитку професійної 

рефлексії педагога. 

О.Калашнікова  Психологічні особливості розвитку 

педагогічної рефлексії  

Л. Корчагіна  

 

Рефлексивно-піктографічні задачі як засіб 

формування педагогічної культури вчителя. 

Ф. Маклашова  Рефлексивний підхід до організації 

професійно-особистісного саморозвитку 

учителя у загальноосвітньому закладі. 

В. Метаєва  

 

Рефлексія і її роль у подоланні професійних 

утруднень педагога. 

І. Мушкіна  Педагогічна рефлексія як основа 

удосконалення професійної майстерності 

учителя (організаційно-педагогічний аспект). 

І. Стеценко  

  

Педагогічна рефлексія (теорія і технологія 

розвитку). 

О. Рогуліна  

 

Взаємодія психологічних механізмів 

стереотипізації і рефлексії як умова розвитку 

професійної компетентності учителя. 

4. 

Р
еф
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си
в
н
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у
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Т. Бондаренко  

 

Педагогічні умови формування рефлексивної 

культури у студентів. 

Г. Дегтяр  Формування рефлексивної культури 

студентів педагогічних університетів. 

В. Єлисеєв  Становлення і розвиток рефлексивної 

культури учителя як суб’єкта педагогічної 

діяльності. 

М.Набережнєва  Психологічні умови розвитку рефлексивної 

культури практичного психолога.  

К.Павелків  Формування рефлексивної культури у 

процесі професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів-філологів. 

Н.Пінегіна  Розвиток рефлексивної культури практичного 

психолога. 

Т. Шелкунова  Формування рефлексивної культури педагога 

в системі підвищення кваліфікації. 
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Додаток Б 

Методи дослідження рівнів рефлексивної культури  

педагогів дошкільних навчальних закладів  

 Додаток Б1 

Анкета „Рефлексія в особистісній і професійній діяльності” 

 (авторська розробка) 

Призначення.  Виявлення рівня практичної обізнаності з дефініціями рефлексії 

та рефлексивної культури, ставлення до означених понять, засобів  формування 

і здійснення рефлексії в особистісній та професійній  діяльності . 

Інструкція.  Ознайомтесь із запитаннями анкети і оберіть із трьох варіантів 

одну відповідь.  

Текст: 

№ Запитання Варіанти відповідей Бали 

1. Чи знайомі Вам дефініції 

„рефлексія”, „рефлексивна 

культура”? 

- так 3 

- у загальних рисах 2 

- ні  0 

2. Якщо так, звідки вперше 

дізнались про означені 

поняття? 

- під час вивчення психолого-

педагогічних джерел 

3 

- від колег 2 

- на методичних заходах  1 

3. Чи часто Ви здійснюєте 

рефлексію у власному 

житті? 

- часто 3 

- рідко 1 

- взагалі не здійснюю 0 

4. Чи часто Ви застосовуєте 

рефлексію  у професійній 

діяльності? 

- часто 3 

- рідко 1 

- взагалі не застосовую 0 

5. Чи вмієте Ви спостерігати 

себе збоку? 

 

- так 3 

- не замислювалася над цим 1 

- ні 0 

6. Як часто протягом дня Ви 

вдаєтесь до самоаналізу? 

 

- часто 3 

- час від часу 2 

- зовсім не роблю це 0 

7. Як часто Вас спонукають 

до самоаналізу діяльності в 

дошкільній установі? 

- часто 3 

- нечасто 2 

- дуже рідко 1 
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8. На Вашу думку, потреба у 

рефлексії зумовлена з… 

 

- профілактикою можливих помилок 

на майбутнє 

3 

- природною властивістю людини 

все аналізувати 

2 

- спогадами про минулі події   1 

9. На Ваш погляд, розвиток 

рефлексивної культури… 

 

- показник професіоналізму 

педагога 

3 

- один із засобів самоосвіти 

педагогів 

2 

- непотрібне „ноу-хау” та додаткове 

навантаження   

0 

10. Чи хотіли би Ви розвинути  

в собі рефлексивну 

культуру?                                                                                                         

 

- так  3 

- важко відповісти  1 

- не бачу потреби 0 

 

Інтерпретація: 

Менше 3 балів – низький рівень знань про рефлексивну культуру. Слабка 

орієнтація в цінностях та змісті рефлексії та рефлексивної культури. 

Необ’єктивний аналіз своїх можливостей та невміння встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки. Переоцінювання або недооцінювання власних здібностей та 

умінь; відсутність потреби у цілевизначенні. 

3-10 балів – середній рівень знань про рефлексивну культуру. Безсистемні та 

неглибокі знання про рефлексію і рефлексивну культуру. Розуміння цілей і 

важливості рефлексивної діяльності, але здійснення її епізодично, за поданою 

схемою. Несистематичний контроль власної діяльності. 

11-20 балів – достатній рівень знань про рефлексивну культуру. Наявність 

певних  знань про рефлексію та рефлексивну культуру,  реалізація відповідних 

умінь і навичок в особистій та професійній діяльності.  

21-30 балів – високий рівень знань про рефлексивну культуру. Уміння реально 

оцінити власні можливості й здібності; спроможність коректувати свою 

поведінку; готовність досліджувати власні нові можливості й використовувати 

їх для подальшого зростання. 
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Додаток Б2 

Тест „Рефлексія і рефлексивна культура: теоретичні аспекти”  

(авторська розробка) 

Призначення. Виявлення рівня теоретичної обізнаності педагогів із поняттями 

рефлексії та рефлексивної культури,  ставлення до означених понять, засобів  

формування і здійснення рефлексії в особистісній та професійній  діяльності . 

Інструкція.  Ознайомтесь із запитаннями тесту і оберіть із запропонованих 

тверджень необхідну. 

Тестовий матеріал:  

1. Оберіть із поданих визначень те, що характеризує дефініцію  „рефлексія”: 

a) компонент психічних процесів; 

b) самопізнання людини; 

c) реакція на зовнішні подразники. 

2. Підкресліть слова, які доповнюють семантичне значення поняття рефлексії: 

a) партнерське спілкування;  

b) саморегуляція діяльності; 

c) звернення назад; 

d) творчий процес; 

e) аналіз подій; 

f) експериментальне вивчення; 

g) дзеркальне 

взаємовідображення; 

h) критичне мислення; 

i) внутрішній досвід; 

j) душевне розслаблення. 

3. Яке ключове слово найбільш точно пояснює поняття „педагогічна 

рефлексія”: 

a) система; b) мислення; c) розуміння. 

4. Який із типів рефлексії означає узгоджену спільну діяльність: 

a) інтелектуальна; b) особистісна; c) кооперативна. 

5. Вилучіть зайву назву видів рефлексії: 

a) технічна; 

b) ситуативна; 

c) ретроспективна; 

d) перспективна. 

6. Оберіть правильне твердження для дефініції „рефлексивна культура”: 
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a) компонент загальної культури, який акумулює в собі накопичений 

попередніми поколіннями досвід; 

b) сукупність індивідуальних, соціально обумовлених способів усвідомлення і 

переосмислення суб’єктом власної життєдіяльності; 

c) моральне ставлення людини до себе, яке відображає уявлення про власну 

цінність, моральну рівність з іншими людьми. 

7. Який асоціативний ланцюжок наукових визначень співпадає із Вашим 

уявленням про поняття рефлексивної культури: 

a) здатність формувати уявлення про себе і  власну діяльність; 

b) особистісне інтегративне утворення, що включає комплекс рефлексивних 

знань, умінь і здібностей; 

c) системоутворювальний фактор професіоналізму і зрілості педагога; 

d) готовність діяти в ситуаціях із високим ступенем невизначеності; 

e) здатність творчо, по-новому осмислювати і долати проблемні ситуації; 

f) система засобів (критеріїв) і норм здійснення рефлексивного процесу; 

g) сукупність професійно обумовлених способів самоаналізу, самооцінки і 

перепроектування власної діяльності; 

8. Ранжируйте список особистісних характеристик  педагога із сформованою 

рефлексивною культурою – від більш значимих, на Вашу думку, до менш 

важливих: 

a) усвідомлення змісту педагогічної діяльності; 

b) наявність мотивації рефлексивної діяльності; 

c) рішення проблемних ситуацій у ході виконання професійних завдань; 

d) здійснювання самодіагностики з метою самопізнання й саморозвитку; 

e) теоретичні знання з рефлексії; 

f) засвоєння комплексу знань, умінь, засобів самопізнання, самооцінки; 

g) готовність діяти в ситуаціях з високим ступенем невизначеності; 

h) гнучкість у прийнятті рішень, постійне спрямування на пошук нових, 

нестандартних шляхів вирішення професійних задач; 
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i) здатність переосмислювати стереотипи професійного та особистісного 

досвіду; 

j) готовність до активного саморозвитку, постійного аналізу й оцінки 

професійно-педагогічної діяльності та себе як її суб’єкта;  

k) високий рівень сформованості рефлексивних педагогічних умінь та навиків; 

l) переосмислення та творче перетворення особистого й професійного 

досвіду. 

Ключ: 

Питання                 

       Бали 

Варіанти відповідей 

А В С D E F G H I J 

1.  2 3 0 - - - - - - - 

2.  2 3 3 1 3 1 3 2 3 0 

3.  1 2 3 - - - - - - - 

4.  0 0 3 - - - - - - - 

5.  3 0 0 0 - - - - - - 

6.  0 3 0 - - - - - - - 

 

Інтерпретація: 

Оцінюються у балах відповіді на запитання 1-6. Запитання 7 та 8 визначає 

особистісне ставлення респондента до поняття рефлексивної культури. 

Менше 5 балів – низький рівень обізнаності з поняттями рефлексії та 

рефлексивної культури, відсутність розуміння сутності означених явищ.  

6-17 балів – середній рівень обізнаності з поняттями рефлексії та рефлексивної 

культури; слабка орієнтація у змісті дефініцій, знання поверхові і фрагментарні.  

18-26 балів – достатній рівень обізнаності з поняттями рефлексії та 

рефлексивної культури; знання різнопланові, але нечіткі.  

27-30 балів – високий рівень обізнаності з поняттями рефлексії та рефлексивної 

культури; повнота, глибина, системність, осмисленість уявлень і понять 

означених явищ. 
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Додаток Б3 

Опитувальник „Готовність педагогів до рефлексивного навчання” 

 

Призначення. Виявлення рівня готовності педагогів до рефлексивного 

навчання зокрема і розширення професійних умінь і навиків загалом. 

Інструкція.  Оберіть із варіантів відповідей на запитання один або декілька, що 

відповідають Вашій особистісній позиції і поглядам стосовно означної теми. 

Тестовий матеріал:  

1. Чи завжди Вам цікаві новації та експерименти  у власному житті та   

педагогічній діяльності? 

- так 

- ні 

- не впевнена 

2. Скільки професійних новинок у минулому навчальному році Ви застосували 

у практику роботи? 

- жодної 

- одну-дві 

- більше п’яти 

- не рахувала 

3. Бажання привнести зміни у свою роботу приходить до Вас: 

- перед атестацією 

- під час спілкування з фахівцем педагогічної справи 

- під час читання матеріалів фахової преси (збірок) 

- після курсів підвищення кваліфікації  

- після серйозних розмов з керівником (методистом) 

- після невдачі у спілкуванні з дітьми (батьками) 

- після педради в ДНЗ (або іншого методичного заходу) 

- свій варіант. 

4. Назвіть основні причини, які гальмують упровадження нових педагогічних 

ідей? 

- недостатнє матеріальне забезпечення 

- надмірна насиченість матеріалу 

- психологічна неготовність до сприйняття інновацій 

- поспішне впровадження 

- консерватизм в освіті 

- нестача часу 

- свій варіант 

5. Чим для Вас привабливе рефлексивне навчання? 

- шанс пізнати і проявити себе 

- можливість запроваджувати нові методи і форми роботи з дітьми 

- бажання дізнатися про щось нове 

- зробити освітній процес цікавим і продуктивним  

- позбутися емоційного перевантаження 

- свій варіант 
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6. Назвіть внутрішні протиріччя, що заважають формування в собі нового:  

- невпевненість у позитивному результаті 

- заважають сумніви, чи зможу я бути успішною у нововведеннях 

- ніхто не зважає на додаткові витрати часу й сил для роботи по-новому 

- немає впевненості, що нове буде краще старого 

- нічого 

- свій варіант 

7. Якими ознаками готовності до рефлексивного навчання, на Вашу думку, Ви 

володієте? 

- бажання експериментувати  

- допитливість 

- уміння дивуватися 

- здатність чути і слухати 

-  дисциплінованість і обов’язковість 

- креативність та нестандартне мислення 

- свій варіант 

8. Які пріоритети складають сутність Вашого життя? 

- здоров’я 

- можливості самовдосконалюватися 

- сімейний добробут 

- коло надійних друзів 

- професійний успіх 

- відчуття самодостатності 

- свій варіант 

9. Що Ви вважаєте головною складовою успіху? 

- впевненість у собі 

- чітке бачення мети 

- наполегливість, упертість 

- пошук та внесення новизни 

- свій варіант. 

10. Що, на Ваш погляд, Вам особисто принесе рефлексивне навчання? 

- підвищення рівня професійної компетентності 

- нові обрії і можливості у роботі та  житті 

- формування нових позитивних звичок 

- новий формат сприймання себе та інших людей 

- свій варіант 
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Додаток Б4 

Анкета „Самоаналіз особливостей професійної діяльності педагога 

дошкільного закладу” (авторська модифікація анкет Є. Рогова 

„Самоаналіз стимулів і перешкод” та „Бар’єри педагогічної діяльності”) 

 
Призначення. Визначення рівня готовності й відповідних умінь здійснювати 

адекватний самоаналіз особливостей професійної діяльності педагога 

дошкільного закладу. 

Інструкція. Оцініть фактори, які стимулюють або перешкоджають Вашому 

навчанню й розвитку. 

Тестовий матеріал:  

 

№ Твердження  Відповіді 
так і так, і ні ні 

Фактори, що стимулюють розвиток 

1.  Методична робота    

2.  Навчання на курсах підвищення кваліфікації    

3.  Приклад і вплив колег    

4.  Приклад і вплив керівників    

5.  Організація праці в навчальному закладі    

6.  Увага до цих проблем керівництва    

7.  Довіра    

8.  Новизна діяльності, умови праці та можливість 

експериментування 
   

9.  Заняття самоосвітою    

10.  Інтерес до роботи    

11.  Рівень відповідальності    

12.  Можливість одержання визнання в колективі    

Фактори, що перешкоджають розвиткові 

13.  Власна інерція    

14.  Розчарування від невдач    

15.  Відсутність підтримки й допомоги керівництва в 

цьому питанні 
   

16.  Ворожнеча людей (заздрість, ревнощі), які 

негативно сприймають Ваші переміни і прагнення 

до нового 

   

17. Неадекватний зворотний зв’язок із колегами та 

керівниками (відсутність об’єктивної інформації 

про себе) 

   

18. Стан здоров’я    

19. Нестача часу    

20. Обмежені ресурси, скрутні життєві обставини 
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Аналіз саморозвитку 

21. Я прагну вивчити себе    

22. Я залишаю час для розвитку    

23. Перепони, які виникають, стимулюють мою 

активність 
   

24. Я шукаю зворотний зв’язок, оскільки це допомагає 

мені пізнати та оцінити себе 
   

25. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи на це 

спеціальний час 
   

26. Я аналізую свої почуття і досвід    

27. Я багато читаю    

28. Я дискутую з питань, які мене цікавлять    

29. Я вірю у свої можливості    

30. Я прагну бути більш відкритим    

31. Я усвідомлюю вплив, який здійснює на мене 

оточення 

   

32. Я керую своїм професійним розвитком й отримую 

позитивні результати 

   

33. Я маю задоволення від освоєння нового    

34. Відповідальність не лякає мене    

35. Я позитивно ставлюся до свого професійного 

підвищення 

   

 
Обробка результатів. Підрахуйте суму за відповіді на запитання №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

(„так” – 2 бали,  „і так, і ні”– 1 бал,    „ні”– 0 балів) і додайте суму інверсійних 

балів. Бали за твердженнями 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  необхідно інверсувати. 

Ключ для обробки результатів дослідження: 

Проставлений бал: 2-1-0. Інверсійний бал: 0-1-2 

Інтерпретація: 

Менше 20 балів – низький рівень готовності й уміння здійснювати адекватний 

самоаналіз.  

21-37 балів –  середній рівень рефлексивності: людина здатна звертатися до 

аналізу своєї діяльності і вчинків інших людей, з’ясовувати причини і наслідки 

власних дій як у минулому, так і в сьогоденні. 

38--54 балів – достатній рівень рефлексивності: людина готова до оцінювання 

себе та інших, уміє знаходити шляхи вирішення проблемних ситуацій. 

55-70 балів – високий рівень рефлексивності, людині спроможна осмислювати 

власну діяльність у подробицях, ретельно її планувати і прогнозувати наслідки.  
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Додаток Б5 

Методика „Діагностика рівня розвитку рефлексивності” 

А. Карпова  (авторська модифікація) 

Призначення. Дослідження рівня рефлексії, а саме: уміння моделювати і 

рефлексувати педагогічні ситуації;  уявляти кінцеву мету своєї діяльності;  

аналізувати відносини з іншими людьми;  усвідомлювати цілі рефлексивної 

діяльності. 

Інструкція.  Вам належить дати відповіді на твердження опитувальника, 

обравши варіанти і відповідну цифру: „правильно” (2),  „не знаю” (1), 

„неправильно” (0).  

Тестовий матеріал: 

 

№ Твердження 

I. Що педагог знає про себе 

1.  Інколи я приймаю необдумані рішення. 

2. Мені було б важко написати серйозного листа, якби я завчасно не склав 

план. 

3. Рідко буває, що я жалкую за сказаним. 

4. Я доволі легко приймаю рішення стосовно дорогої покупки. 

5. Я турбуюсь про своє майбутнє. 

II. Що педагог знає про себе у взаєминах з іншими 

6. Перш, ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково подумаю, 

якими словами це краще зробити, щоб її не образити.  

7. Якщо виникає конфлікт, то, роздумуючи над тим, хто винен, я, в першу 

чергу, починаю із себе. 

8. Я часто ставлю себе на місце іншого. 

9. Якщо я з кимось сварюсь, то частіше всього не вважаю себе винним. 

III. Які знання педагог отримує в процесі професійної взаємодії 

10. Буває, я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

11. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки й почуття викликають 

в інших людей мої слова і вчинки. 

12. У мене бувають конфлікти від того, що я іноді не можу передбачити, 

якої поведінки від мене чекають оточуючі. 

13. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я ніби подумки 

веду з нею розмову. 

IV. Який педагог як цілісна модель 
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14. Прочитавши гарну книгу, я завжди потім довгий час думаю про неї, 

хочеться її з ким-небудь обговорити. 

15. Коли я розмовляю з іншою людиною, мені буває цікаво з’ясувати, що 

стало початком ланцюжка думок. 

16. Перш, ніж прийняти рішення, я завжди намагаюсь усе ретельно 

обміркувати і зважити. 

17. Завершивши розмову, я, буває, продовжую здійснювати її подумки, 

приводячи нові аргументи на захист своєї точки зору. 

V. Як педагог моделює ситуацію 

18. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюсь не думати про труднощі. 

19. Для мене важливо в деталях уявити собі хід майбутньої роботи. 

20. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають 

другорядне значення. 

21. Як правило, я прокручую в голові свої задуми, уточнюю деталі, 

розглядаю всі варіанти. 

22. Думаю, що в багатьох ситуаціях потрібно діяти швидко, керуючись 

першою думкою, що прийшла. 

VI. Як модель педагога впливає  на професійну взаємодію 

23. Вирішуючи складне завдання, я думаю про нього навіть тоді, коли 

займаюсь іншими справами. 

24. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу позбавитися думок про 

нього. 

25. Коли мене раптово про щось питають, я можу сказати перше, що спало 

на думку. 

26. Я надаю перевагу діям, а не розмірковуванням  над причинами своїх 

невдач. 

27. Перш, ніж зняти слухавку телефону для того, щоб подзвонити по 

справі, я зазвичай подумки планую майбутню розмову. 

Обробка результатів. Сумуйте проставлені бали за питаннями №№ 1, 3, 4, 5, 9, 

10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25 і додайте суму інверсійних балів. Бали за 

твердженнями 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27 необхідно інверсувати. 

Ключ для обробки результатів дослідження: 

Проставлений бал: 2-1-0. Інверсійний бал: 0-1-2 

Інтерпретація: 

Менше 10 балів – низький рівень рефлективності: у людини нерозвинуті 

емпатійні здібності, неготовність аналізувати власну діяльність і поведінкові 

прояви інших людей. 

11--27 балів –  середній рівень рефлективності: людина здатна звертатися до 

аналізу своєї діяльності і вчинків інших людей, з’ясовувати причини і наслідки 

власних дій як у минулому, так і в сьогоденні. 

28-43 балів – достатній рівень рефлективності: людина готова до оцінювання 

себе та інших, уміє знаходити шляхи вирішення проблемних ситуацій. 

44-54 балів – високий рівень рефлексивності, людині спроможна осмислювати 

власну діяльність у подробицях, ретельно її планувати і прогнозувати наслідки.  
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Додаток Б6 

Методика  вивчення спрямованості особистості В. Смекала, М. Кучера 

(авторська модифікація) 

 

Призначення. Визначити основні життєві  та  професійні спрямованість і 

орієнтації. 

Інструкція. Вам пропонується опитувальник із 30 запитань, у яких є три 

варіанти продовження незакінченого речення. Спочатку виберіть із них такий 

варіант, який краще всього відображає Вашу точку зору. Літеру Вашої відповіді 

впишіть у бланк відповідей у колонку „Більше всього”  навпроти номера 

речення. Потім підберіть із двох варіантів, що залишилися, той, який найменше 

відповідає Вашій особистій думці, і напишіть відповідну літеру в колонку 

„Менше всього” бланка відповідей. Відповідь, яка залишилася, не записується.  

Тестовий матеріал: 

 
№ Твердження Бланк 

відповідей 

Б
іл

ь
ш

е 

в
сь

о
го

  

М
ен

ш
е 

в
сь

о
го

  

 Спрямованість на себе (СС)   

1.  Я хотів би, щоб про мене говорили, як про людину, яка ... 

a. досягла життєвого успіху. 

b. може по-справжньому любити 

c. відрізняється дружелюбністю і доброзичливістю 

  

2.  Я люблю, коли ... 

a. інші цінують мене 

b. відчуваю задоволення від виконаної роботи 

c. приємно проводжу час із друзями 

  

3.  Коли я був дитиною, я любив ... 

a. гратися з друзями 

b. успіхи в справах 

c. коли мене хвалили 

  

4.  Найбільше задоволення в житті дає ... 

a. оцінка іншими результатів роботи 

b. усвідомлення того, що робота виконана добре 

c. усвідомлення того, що знаходишся серед друзів 

  

5.  Мені здається, що я здатний на багато що, коли ... 

a. працюю з симпатичними людьми 

b. маю роботу, яка мене задовольняє 

с.  мої зусилля достатньо відзначені 

  

6.  Немає нічого гіршого, ніж ... 

a. образа особистої гідності 

b. неуспіх при виконанні важливого завдання 

c. втрата друзів 
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7.  Я не виношу ... 

a. сварок і суперечок 

b. заперечення всього нового 

c. людей, котрі ставлять себе вище за інших 

  

8.  Понад усе я ціную ... 

a. особистий успіх 

b. спільну роботу 

с.  практичні результати 

  

9.  Якби в мене було більше вільного часу, я використовував би 

його ... 

a. для спілкування з друзями. 

b. для улюблених справ і самоосвіти 

c. для безпечного відпочинку 

  

10.  Якби в мене були музичні здібності, я хотів би бути ... 

a. диригентом 

b. солістом 

c. композитором 

  

 Спрямованість на взаємодію (СВД)   

11.  Кращими колегами є ті, які... 

a. мають інтерес до інших 

b. захоплені своєю роботою  

c. створюють в колективі позитивну атмосферу 

  

12.  Вихованці оцінюють як найгірших, тих педагогів, які... 

a. не шанують особистість кожного 

b. викликають  дух суперництва в колективі 

c. створюють враження, що робота їх не цікавить 

  

13.  Я радію, коли мої друзі... 

a. допомагають іншим, коли для цього випадає нагода 

b. завжди вірні і надійні. 

c. інтелігентні і в них різнобічні інтереси 

  

14.  Кращими друзями вважаю тих,... 

a. з якими добре складаються взаємовідносини 

b. які можуть більше, ніж я 

c. на яких можна покластися 

  

15.  Мені не подобаються установи, в яких ... 

a. склалася недемократична система стосунків 

b. людина втрачає свою індивідуальність в загальній масі 

c. неможливе виявлення власної ініціативи 

  

16.  Я хотів би ... 

a. щоб оточуючі вважали мене своїм другом 

b. допомагати іншим у спільній роботі 

c. викликати захоплення в інших 

  

17.  Я захоплююсь начальством, коли воно ... 

a. вимогливе 

b. користується авторитетом 

c. доступне 

  

18.  Я хотів би прочитати книжку ... 

a. про мистецтво жити з людьми 
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b. про життя видатної людини 

c. на кшталт  „Зроби сам” 

19.  Я розвивався би професійно краще, якби мій начальник…  

a. мав  до мене індивідуальний підхід 

b. стимулював  мене до більш інтенсивної праці 

c. дискутував зі мною 

  

20.  Людина повинна поводити себе так, щоб ... 

a. інші люди були задоволені нею 

b. виконати насамперед своє завдання 

c. за її працю не потрібно її ганьбити 

  

Спрямованість на завдання (СЗ) 

21.  Якби я грав у футбол (баскетбол), то хотів би бути ... 

a. тренером, який розробляє тактику гри 

b. відомим гравцем 

c. обраний капітаном команди 

  

22.  Якби я міг вибирати, я хотів би бути ... 

a. науковим працівником 

b. начальником відділу 

c. досвідченим пілотом 

  

23.  Найбільше мені не подобається, коли я ... 

a. зустрічаю перешкоди при виконанні покладеного на мене 

завдання 

b. коли в колективі погіршуються товариські стосунки 

c. коли мене критикує начальник 

  

24.  Основна роль освітніх закладів має полягати в ... 

a. підготовці вихованців до майбутнього життя  

b. розвитку індивідуальних здібностей і самостійності 

c. вихованні в дітей якостей, завдяки яким вони могли б 

уживатися з людьми 

  

25.  Вільний час із найбільшим задоволенням проводжу ... 

a. дивлячись детективний фільм 

b. у розвагах із друзями 

c. займаючись своїм захопленням (хобі) 

  

26.  На роботі я хотів би ... 

a. щоб рішення приймалися колективно 

b. самостійно працювати над вирішенням проблеми 

c. щоб начальник визнавав мої позитивні якості 

  

27.  Дуже мало людей, які... 

a. дійсно радіють виконаній роботі 

b. із задоволенням працюють у колективі 

c. виконують роботу по-справжньому добре 

  

28.  Якби про мене писали в газетах, мені б хотілося, щоб ... 

a. відзначили роботу, яку я виконав 

b. похвалили мене за мою роботу 

c. повідомили про те, що я користуюсь авторитетом  

  

29.  За умови однакового виграшу я б із задоволенням ... 

a. придумав цікавий конкурс 

b. виграв у конкурсі 
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c. організував конкурс і керував ним 

30.  Для мене найважливіше знати ... 

a. що я хочу зробити 

b. як досягти мети 

c. як залучити інших до досягнення своєї мети 

  

 

Обробка результатів: 

При обробці матеріалів дослідження користуються спеціальним ключем. 

Якщо вказана в ключі буква (А, В або С) занесена в рубрику „Більше всього”, 

то зараховують 2 бали за даним видом спрямованості. Якщо ж буква 

розташована під індексом „Менше всього”, то дається 0 балів. Потім 

підраховується кількість двійок і записується внизу у бланку відповідей поряд 

із буквами „СС”, „СВД”, „С3” у колонці „Більше всього”. Також 

підраховується кількість нулів, яка записується під індексом „Менше всього”. 

З кількості двійок віднімається кількість нулів, до цієї різниці додається 30. Ця 

сума й характеризує рівень даного виду спрямованості. Якщо кількість нулів 

перевищує кількість двійок, то різниця між ними вираховується з числа 30; 

загальна сума всіх балів за трьома видами спрямованості повинна дорівнювати 

90, в іншому випадку потрібно шукати допущену при підрахунках помилку. 

 

Ключ: 

 

Спрямованість на: 

себе (СС) взаємодію (СВД) завдання (СЗ) 

1А 16В  1 С 16С  1В 16А  

2В 17А 2 С 17 С 2 А 17В  

3А 18А 3 С 18 С 3В 18 В 

4А 19А 4В 19В  4 С 19 С 

5В 20 С 5А 20 В 5 С 20А 

6С 21 С 6А 21А 6В 21В 

7А 22 С 7С 22А 7В 22 В 

8 С 23В 8В 23 С 8А 23А 

9 С 24 С 9А 24А 9В 24 В 

10С 25В 10В  25А 10А 25 С 

11В 26 В 11 С 26А 11А 26 С 

12В  27А 12А 27В 12 С 27 С 

13 С 28В 13А 28 С 13В 28А 

14 С 29А 14А 29 С 14В 29 В 

15А 30 С 15 С 30А 15В 30 В 

 

Результати відповідей заносяться у спеціальні індивідуальні та групові 

бланки. 
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Аркуш відповідей  

№ Більше 

всього 

Менше 

всього 

 № Більше 

всього 

Менше 

всього 

 № Більше 

всього 

Менше 

всього 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

   11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

   21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

  

Підсумкова таблиця 

Показник СС СВД СЗ 

Кількість „+”    

Кількість  „-”    

Сума     

+ 30    

 

Інтерпретація: 

1. Особистості зі спрямованістю на себе: найбільше зайняті собою, своїми 

почуттями і проблемами; роблять необґрунтовані та поспішні висновки і 

припущення щодо інших людей; так само поводять себе в дискусіях; 

намагаються нав’язати свою волю групі; люди, що оточують, в їх 

присутності не почувають себе вільно; не відчувають, коли потрібно 

розмовляти, а коли мовчати і слухати; неможливо зрозуміти, чи люблять 

вони інших людей. 

2. Особистості зі спрямованістю на взаємні дії: уникають прямого вирішення 

проблеми; поступаються натиску групи; не виказують оригінальних ідей і 

нелегко буває зрозуміти, що така людина хоче висловити; не працюють 

інтенсивно самі і не допомагають групі підійти до вирішення питання; не 

приймають на себе керівництво, коли йдеться про вибір завдання; не 

допомагають окремим членам групи висловлювати свої думки і майже не 

сприяють досягненню спільної мети. 

3. Особистості зі спрямованістю на завдання: допомагають окремим членам 

групи висловлювати свої думки; підтримують групу, щоб вона досягла 

поставленої мети; допомагають групі дійти до суті речей і мають гарні ідеї 

відносно того, як продовжувати роботу; легко буває зрозуміти, що така 

людина хоче висловити; можуть складати хороші звіти; беруть у свої руки 

керівництво, коли йдеться про вибір завдання; працюють інтенсивно; 

правильно оцінюють, коли потрібно говорити, а коли й промовчати; в їх 

присутності всі відчувають себе вільно і невимушено; не ухиляються від 

безпосереднього розв’язування проблеми. 
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Додаток Б7 

Проективний тест „Дерево” (Д. Лампен, модифікація Л. Пономаренко) 

Інструкція. Роздивіться дерево. Ви бачите на ньому і поряд багато чоловічків. 

Який чоловічок нагадує Вам себе, Вашому настрою і положенню? Виберіть 

його, обведіть його червоним олівцем, поясніть свій вибір. Потім зеленим 

олівцем обведіть того чоловічка, яким Ви хотіли б стати і на чиєму місці 

опинитися. 
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Ключ: 

Позиції №1, 3, 6, 7 –  характеризують установку на подолання перешкод. 

№2, 11, 12, 16, 17, 18, 19 – активна життєва позиція та показники 

комунікабельності, дружньої підтримки, взаєморозуміння, взаємодопомоги, 

інколи, нехтування власними інтересами заради інших, альтруїзм. 

 №4 – стійкість позицій (бажання досягти успіху без подолання перешкод). 

№10, 15 – упевненість у своїх силах, комфортний стан, нормальна адаптація, 

досить високий статус у колективі. 

№9 – мотивація на розваги. 

№13, 21 – потреба у зміні діяльності, відпочинку; замкнутість, тривожність, 

відчуженість, образа, гнів, може бути проявом серйозних проблем у колективі 

або  особистих негараздів.  

№5  – втомлюваність, загальна слабкість, невеликий запас сил. 

№8 – усування від колективних справ, відхід у себе, замкнутість, самостійність, 

у деяких випадках можливі прояви суїцидальної поведінки. 

№20 – безпідставне бажання бути лідером, „керувати”, „щоб моє було зверху”, 

прагнення досягти лідерства в мікрогрупах; завищена самооцінка, установка на 

лідерство.  

№14 – кризовий стан, „падіння у прірву”; незадоволення ситуацією, що 

склалась в колективі, бажання привернути до себе увагу, в деяких випадках – 

бездіяльність, пасивність як роль, демонстративно занижена самооцінка: „Я сам 

нічого не можу”. 
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Додаток Б8 

Методика „Хто Я?” М. Куна і Т. Макпарланда  

Призначення. Рефлексія власних психологічних характеристик, визначення 

людиною рольових аспектів та уявлень про себе. 

Інструкція. Протягом 12 хвилин дайте 20 відповідей на запитання „Хто я?”. 

Інтерпретація.  

Рівень рефлексії визначається за кількістю даних відповідей. Ідентифікаційні 

характеристики –  за відповідною шкалою: 

Шкала ідентифікаційних характеристик:  

Ідентифікаційна 

характеристика 

Показники 

Соціальне Я 1. Пряме визначення статі. 

2. Навчально-професійна рольова позиція. 

3. Сімейна приналежність. 

4. Етнічно-релігійна ідентичність. 

5. Світоглядна ідентичність. 

6. Групова приналежність. 

Комунікативне Я 1. Коло друзів. 

2. Суб’єкт спілкування. 

Матеріальне Я 1. Опис своєї власності (квартира, одяг, транспорт). 

2. Оцінка свого статку, ставлення до матеріальних благ. 

3. Ставлення до зовнішнього середовища. 

Фізичне Я 1. Суб’єктний опис своїх фізичних даних, зовнішності. 

2. Фактичний опис своїх фізичних даних (зовнішність, 

хворобливі прояви, місцеперебування). 

3. Пріоритети у харчуванні, шкідливі звички. 

Діяльнісне Я 1. Заняття, діяльність, інтереси, захоплення, досвід. 

2. Самооцінка здатності до діяльності; навиків, умінь, 

знань, компетенції, досягнень. 
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Перспективне Я 1. Професійна перспектива (побажання, наміри, мрії, 

пов’язані з навчально-професійною сферою). 

2. Сімейна перспектива (побажання, наміри, мрії, 

пов’язані із сімейним статусом). 

3. Групова перспектива (побажання, наміри, мрії, 

пов’язані з груповою приналежністю). 

4. Комунікативна перспектива (побажання, наміри, мрії, 

пов’язані із друзями, спілкуванням). 

5. Матеріальна перспектива (побажання, наміри, мрії, 

пов’язані з матеріальною сферою). 

6. Фізична перспектива (побажання, наміри, мрії, 

пов’язані з психофізичними даними). 

7. Діяльнісна перспектива (побажання, наміри, мрії, 

пов’язані з інтересами, захопленнями, конкретними 

заняттями і досягненням певних результатів). 

8. Персональна перспектива (побажання, наміри, мрії, 

пов’язані з персональними особливостями: 

особистісними якостями, поведінкою тощо). 

9. Оцінка прагнень. 

Рефлексивне Я 1. Персональна ідентичність (особистісні якості, 

особливості характеру, опис індивідуального стилю 

поведінки), персональні характеристики, емоційне 

ставлення до себе). 

2. Глобальне, екзистенційне Я. 

Самостійні 

показники 

1. Проблемна ідентичність (я – ніщо, не знаю, не можу 

відповісти). 

2. Ситуативний стан (голодний, знервований, втомлений, 

закоханий, сумний тощо)  
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Додаток Б9 

Діагностична вправа „Мій герб”  

Призначення. Формувати вміння  визначати пріоритети у житті, адекватно 

себе оцінювати. 

Інструкція. Роздивіться графічний малюнок у вигляді герба і по черзі заповніть 

кожне „віконечко” (відповіді зображуються у вигляді малюнка, схеми, 

піктограми, умовної позначки або слів).  Для кожного питання виділене окреме 

„віконечко”, а для останнього – стрічка під гербом. 

1 верхнє ліве віконце – головні досягнення у житі; 

2 верхнє праве віконце – моя найбільша мрія у житті; 

1 нижнє ліве віконце – найвизначніший успіх у роботі; 

2 нижнє праве віконце – мої професійні перспективи. 

Стрічка – моє життєве кредо. 
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Додаток Б10 

Опитувальник „Визначення рівня сформованості  

педагогічної рефлексії” (за О. Калашніковою) 

 

Призначення. Визначити рівень рефлексії. 

Інструкція. Відповідаючи на твердження тесту, позначайте в реєстраційному 

бланку знаком „+”, коли згодні, і знаком „-”, коли – ні.  

Тестовий матеріал: 

№ Твердження 

1.  Чи були у Вас випадки, коли аналіз Вашого вчинку мирив Вас із 

Вашими близькими? 

2.  Чи відбувалася корекція Ваших духовних цінностей після того, як Ви, 

проаналізувавши свої недоліки, приходили до рішення змінити їх? 

3.  Чи часто Ви вдаєтеся до аналізу своєї поведінки у конфліктних 

ситуаціях? 

4.  Часто буває так, що Ваша поведінка у конфліктній ситуації залежить 

від емоційного стану? 

5.  Чи ставите Ви себе в своїй уяві на місце якоїсь незнайомої Вам 

людини-невдахи? 

6.  Чи аналізуєте Ви причини своїх невдач? 

7.  Чи довго Ви згадуєте зустріч із безталанною людиною? 

8.  Чи намагаєтеся Ви аналізувати свою поведінку, якщо у Вас довгий час 

не виникало проблемних ситуацій? 

9.  Як Ви вважаєте, це пов’язано з особистісною потребою розібратися в 

собі? 

10.  Ви аналізуєте свою поведінку для того, щоб порівняти себе з іншими? 

11.  Чи були у Вас випадки, коли аналіз ситуації приводив до зміни рішень, 

прийнятих Вами раніше, або переоцінки самого себе? 

12.  Чи часто Ви усвідомлюєте причини власних вчинків? 

13.  Чи Часто Ви аналізуєте поведінку людей, які Вас оточують, уникаючи 

аналізувати свою? 

14.  Чи намагаєтеся Ви виявити для себе причини своєї поведінки? 

15.  Чи вважаєте Ви однозначною і беззаперечно  правильною для себе 

думку людини, авторитетної з проблеми, що Вас цікавить? 

16.  Чи намагаєтеся Ви аналізувати думки авторитетних людей? 

17.  Чи піддаєте Ви критичному аналізу позицію авторитетної людини, 

групи людей? 

18.  Чи протиставляєте Ви думці авторитетної людини свої добре обдумані 

контраргументи? 

19.  Чи співпадає, як правило, Ваша точка зору з певної  проблеми з думкою 

авторитетної людини в цій області? 

20.  Чи намагаєтеся Ви знайти причину будь-яких невирішених життєвих 

протиріч, що стосуються Вас? 
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21.  Чи буває так, що людські цінності, прийняті в суспільстві, Ви піддаєте 

критичному аналізу? 

22.  Чи часто громадська думка здатна диктувати Вам певний образ думок? 

23.  Чи вважаєте Ви, що вміння аналізувати власну поведінку завжди 

призводить до прийняття єдино правильного рішення? 

24.  Чи намагаєтеся Ви аналізувати свою або чужу поведінку, якщо 

розумієте, що це може призвести до виникнення негативних емоцій, 

неприємних для Вас? 

25.  Чи замислюєтеся Ви про поведінку сторонніх людей, порівнюючи їх із 

собою? 

26.  Чи займаєте Ви позицію сторонньої Вам людини в конфліктній 

ситуації, намагаючись співставити її з власною? 

27.  Чи вели Ви коли-небудь щоденники, куди записували свої думки, 

переживання? 

28.  Аналізуючи свої невдачі, Ви схиляєтеся до оцінки своєї поведінки? 

29.  Часто, аналізуючи свої невдачі, Ви в більшій мірі приходите до 

висновку, що винен безлад у соціальному житті? 

30.  Чи притаманна аналізу поведінки більшою мірою емоційна оцінка? 

31.  Чи присутня в аналізі власної поведінки більшою мірою чітка словесна 

логіка? 

32.  Чи часто суспільство здатне нав’язати Вам певну манеру поведінки? 

33.  Чи вважаєте Ви обов’язковим для себе дотримуватися всіх 

рекомендацій моди, певного стилю одягу і т. п.? 

34.  Чи часто буває так, що, проаналізувавши свою поведінку, Ви міняєте 

свій стиль спілкування з людьми? 

 

Обробка результатів. За кожну відповідь, що співпадає з ключем, 

досліджуваний одержує 1 бал, у протилежному випадку – 0 балів, отримані 

бали підсумовуються. 

Ключ: 

1       2 3 4 5 6 7 8 9 
+ + + - + + + + + 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

- + + - + - + + + 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

- + - + + + + + + 

28 29 30 31 32 33 34   

+ - - + - - +   

 

Інтерпретація: 

Якщо набрано від 0 до 11 балів, це свідчить про низький рівень розвитку 

рефлексії. 

12 до 22 балів – середній рівень розвитку рефлексії. 

23 до 34 балів – високий рівень розвитку рефлексії. 
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Додаток Б11 

Діагностична вправа „Мої уміння: сьогодні й завтра” 

Призначення. Визначити рівень умінь і спрогнозувати формування нових. 

Інструкція. Роздивіться дані таблиці, внесіть позначки (малюнки, символи, 

піктограми) у кожну із клітин. Відрефлексуйте отримані дані. 

 

Сфери 

 

Твердження 

Сім’я 

 

Робота 

 

Друзі 

 

Хобі 

 

 

Я умію добре… 

 

    

 

Люблю із того, 

що умію… 

 

    

 

 

Хочу 

навчитися… 

 

    

 

Що у мене є для 

цього… 

 

    

Хто або що мені в 

цьому 

допоможе… 

    

 

Коли я це 

зроблю… 
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Додаток Б12 

Методика „Визначення рефлексивності мислення”   

(за О. Анісімовим) 

Призначення. Визначити рівні рефлективності, колективності та 

самокритичності особистості. 

Інструкція. Оберіть один із варіантів відповідей для кожного твердження: 

5 – ніколи, 4 – рідко, 3 – при потребі, 2 – часто, 1 – завжди. 

Тестовий матеріал: 

1. Як часто Ви вертаєтеся до аналізу алгоритму рішення педагогічної 

проблеми, якщо Ви її вже вирішили? 

2. Як часто Ви переходити від розв’язання до аналізу педагогічної проблеми, 

якщо вона занадто складна? 

3. Як часто, аналізуючи хід рішення педагогічної проблеми, Ви шукаєте 

причину ускладнення у засобах розумової діяльності? 

4. Як часто Ви шукаєте причину ускладнення в собі, аналізуючи хід рішення 

педагогічної проблеми? 

5. Як Ви дієте, коли потерпаєте невдачу в аналізі розв’язання задачі? 

а) відхожу від задачі і займаюсь іншою;  

б) наполегливо продовжую спроби вирішення; 

в) шукаю „темні місця” і з’ясовую їх для себе шляхом звернення до 

словників і навчальних посібників; 

г) залучаю до аналізу інших людей; 

д) впливаю на здійснення групової спрямованості до пошуку причин 

труднощів. 

6. Як Ви ставитеся до перспективи участі в спільному з іншими людьми 

розв’язанні, якщо для Вас дуже важлива задача, що поставлена.  

а) не входжу в спільний пошук; 

б) іноді входжу в спільний пошук; 

в) входжу в спільний пошук за необхідністю; 

г) часто входжу в спільний пошук; 
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д) завжди входжу в спільний пошук. 

7. Як часто Ви намагаєтеся бути лідером в організації пошуку причин та 

подолання ускладнення, якщо в спільному пошуку рішення виникли 

труднощі? 

8. Як часто Ви зберігаєте активність у колективній організації подолання 

ускладнення, якщо в спільному пошуку рішення виникли труднощі, і Вам 

здається, що Ваша активність недооцінюється і навіть ігнорується. 

Обробка результатів.  

Для аналізу тесту необхідно розставити бали у залежності від значимості 

варіанту відповіді за такими критеріями: 1) рівень рефлективності особистості; 

2) рівень колективності особистості; 3) рівень самокритичності особистості. 

 

Відповідь Номер запитання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 4 6 4 А–0 А-1 4 6 

2 3 3 4 3 Б-1 Б-2 3 4 

3 2 2 2 2 В-2 В-3 2 2 

4 1 1 1 1 Г-3 Г-4 1 1 

5 0 0 0 0 Д-4 Д-5 0 0 

 

Рівень рефлективності підраховується шляхом складання балів відповідно 

запитань №№1, 2, 3, 5. 

Рівень самокритичності – кількості балів до запитання №4. 

Рівень колективності – сума балів до запитань №№ 5, 6, 7, 8. 

Із загальної кількості претендентів обираються ті, хто набрав максимальні бали 

за трьома критеріями. 

№ Рівень 

                                       

Шкала 

Рефлективність Колективність  Самокритичність  

1.  Низький 0 – 2 0 0 – 3 

2.  Нижче середнього 3 – 6 1 4 – 7 

3.  Середній  7 – 11 2 8 – 11 

4.  Вище середнього  12 – 15 3 12 – 15 

5.  Високий  16 – 18 4 16 – 19 
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Додаток Б13 

Опитувальник „Робота в групі”  

(модифікація методики Р. Белбіна „Командні ролі”) 

Призначення.  Визначення ступеня готовності педагогів усвідомити своє місце 

і роль у колективі, оцінити власний внесок у спільну діяльність, уміння 

контролювати свої емоції та поведінкові прояви. 

Інструкція. Дайте відповіді на твердження засобом позначок „+” та „-”. 

Тестовий матеріал: 

№  Твердження Бал 

+ - 

I. Як педагог оцінює себе 

1. Я швидко знаходжу нові можливості. +  

2. У звичних умовах я працюю швидко. +  

3. У мене багато нових ідей. +  

4. Я здатний ефективно працювати і мені подобається інтенсивна 

робота. 

+  

5. У мене немає упереджень, тому я завжди даю можливість 

альтернативній дії. 

+  

II. Як педагога оцінюють інші 

6.  Мої колеги вважають, що я занадто турбуюсь про несуттєві деталі і 

хвилююсь, що нічого не вийде. 

 + 

7. Оточенню подобається моя розсудливість.   

8. Деякі люди критикують мене за те, що я занадто аналітичний і мені 

не вистачає інтуїції. 

  

9. Моє бажання переконатися, що робота виконується на вищому 

рівні, викликає незадоволення. 

  

10. Я впливаю на людей, не пригнічуючи їх.   

III. Як професійна  взаємодія впливає на самооцінку педагога 

11. Я можу добре працювати з великою кількістю людей.   

12. Якщо мені потрібно чогось досягати, я буваю авторитарним.   

13. Я думаю, у мене дар виконувати роботу за складеним планом.   

14. Я розумію, що вимагаю від інших зробити те, що сам зробити не 

можу. 

  

15. У мене є здібність, ухиляючись від очевидного, пропонувати щось 

несподіване. 
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IV.  Як педагог контролює свої емоції 

16. Я дуже напружений, якщо захід непродуманий та 

неконтрольований. 

  

17. Я дуже уважний, тому помилок через недбалість бути не може.   

18. Я спокійно розділяю погляди оточуючих, навіть якщо це думки 

меншості. 

  

19. Я завжди показую нетерпіння, якщо хтось гальмує процес.   

20. Я занадто захоплююсь власними ідеями і гублю зміст того, що 

відбувається в групі. 

  

V. Як педагог контролює свою поведінку в будь-яких ситуаціях 

21. Мій власний погляд на речі заважає мені підтримати ентузіазм 

колег. 

  

22. У мене є недолік багато говорити.   

23. Якщо я наштовхуюсь на реальний опір, то мені важко чітко 

викласти власну позицію. 

  

24. Мені важко почати роботу, якщо я чітко не уявляю своєї мети.   

25. У мене завжди знайдуться гарні аргументи, щоб спростувати 

помилкові пропозиції. 

  

VI. Як педагог бере відповідальність за професійні дії 

26. Мені можна довірити контроль за виконанням основної роботи.   

27. Мені важко поставити себе в позицію керівника, тому що я боюсь 

зруйнувати атмосферу співробітництва в групі. 

  

28. Хоча мене цікавлять усі точки зору, я за необхідності, не 

вагаючись, можу прийняти власне рішення. 

  

29. Я готовий взяти виконання роботи на себе, якщо побачу, що група 

не справляється. 

  

30. Мені швидко все набридає, і я сподіваюсь тільки на одного-двох 

людей, які можуть надихнути мене. 

  

Ключ. Отримані відповіді перевести у бали за допомогою таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+ 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 

- 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

+ 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 

- 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 
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Додаток Б14 

Проективна методика „Малюнок малої групи” 

 (за К. Агєєнковою та А. Драпезою)  
 

Призначення. Визначення ступеня готовності педагогів усвідомити своє місце 

і роль у колективі, оцінити власний внесок у спільну діяльність.  

Інструкція. Зобразіть на аркуші у вигляді малюнка вашу групу так, щоб через 

певний час, подивившись на нього, Ви могли згадати її. 

Порядок проведення. Після озвучення інструкції досліджуваним пропонується 

підписати всі символи чи фігурки іменами членів групи (якщо це не було 

зроблено респондентом) або знайти місця у зображуваному єдиному символі 

для членів групи і окреслити їх іменними крапками; ручкою іншого кольору 

визначити членів груп, яких було  „забуто”. 

Інтерпретація: 

1. Відображення групи в малюнках: 

- зображення всіх або окремих членів групи у вигляді портретів, фігурок у 

повний ріст або символів, розташованих характерними рядами – означає 

захисну реакцію людину, яка не готова до відкритого спілкування в групі; 

- зображення членів групи у вигляді різних символів, предметів, рослин або 

тварин – визначається ставлення до різних членів групи, але не групового 

процесу загалом; 

- зображення членів групи у вигляді фігурок (портретів), розташованих 

окремими групками – наявність у респондента розуміння та чутливості до 

внутрішніх групових процесів; 

- зображення членів групи у вигляді єдиного символу – відображення 

розуміння респондентом спрямованості діяльності групи, цільову задачу, 

сенс існування означеної групи. 

2. Відображення в малюнках окремих членів групи: 

- ретельно промальовані деталі фігурки – особливе ставлення респондента 

до члена групи або окреслення активної позиції певного члена групи; 

- відображення керівників групи – визначення характеру взаємовідносин у 

групі (уміння діяти в інтересах групи);  

3. Відображення в малюнку себе. 

- зображення себе в найбільш значимому верхньому лівому кутку аркуша, 

ретельно промальованим і розташованим серед решти членів групи – 

наявність гарних взаємин із членами групи, самодостатність, оптимізм. 

- зображення себе у вигляді крапки в найменш значимому нижньому 

правому кутку або відсутність власного зображення – пасивна роль 

людини в груповому процесі або наявність проблем у взаєминах із 

членами групи. 
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Додаток Б15 

Опитувальник „Самопрогноз” (модифікація методики самоставлення  

В. Століна і С. Пантелєєва) 

Призначення. Дослідження наявності у педагогів самоінтересу, самоповаги і 

самовпевненості; ступінь віри у власні сили, здібності, енергію, самостійність, 

можливості; адекватність емоційних самореакцій; здатність до 

самопослідовності та самокерівництва; готовність до позитивного 

самоприйняття, самосхвалення, саморозуміння та самодовіри; уміння визначати 

власні очікування  та ставлення до себе оточуючих. 

Інструкція. Вам пропонується відповісти на наступні твердження. Якщо Ви 

згодні з твердженням, ставте знак „+”, якщо ні – то знак „-”. 

Тестовий матеріал: 

№ Питання Оцінка 

+ - 

I. Як педагог сприймає себе нинішнього 

1.  Загалом мене влаштовує те, який я є.   

2. Своє ставлення до себе можу назвати дружнім.   

3. Часто я не без знущання жартую над собою.   

4. Бувало, і не раз, що я себе гостро ненавидів.   

5. Я вважаю, що іноді не гріх пожаліти себе.   

II. Яким педагог бачить себе у майбутньому 

6. У  мене достатньо здібностей та енергії втілити в життя 

задумане. 

  

7. Зазвичай я схвалюю власні плани і вчинки.   

8. Моїм мріям і планам не вистачає реалістичності.   

9. Власну повагу мені потрібно ще заслужити.   

10. Я  хотів би  багато в чому себе змінити.   

III. Який педагог у професійних взаєминах 

11. Без сторонньої допомоги я мало що можу зробити.   
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12. Більшість моїх колег не сприймають мене серйозно.   

13. Думаю, що як особистість, я цілком можу бути привабливим 

для інших. 

  

14. У мене не виходить бути для колег цікавим довгий час.   

15. Гадаю, що дехто бачить в мені щось схоже із собою.   

IV. Як педагог відчуває себе 

16. Моє „Я” завжди мені цікаве.   

17. Моє власне „Я” не є для мене чимось гідним  глибокої уваги.   

18. Власні слабкості викликають у мене щось на зразок презирства.   

19. Деякі власні якості я відчуваю як сторонні, чужі мені.   

20. Часом я собою захоплююся.   

V. Як педагог хоче відчувати себе 

21.  Я щиро хочу, щоб  у мене було все добре в житті.   

22.  Мені буває дуже приємно  побачити себе очима близької мені 

людини.  

  

23.  Якби я роздвоївся, то мені було би цікаво спілкуватися із 

власним двійником. 

  

24. У глибині душі я хотів би, щоб зі мною трапилось щось 

катастрофічне. 

  

25. Я цілком довіряю власним раптовим бажанням.   

VI. Як відчувають педагога інші у педагогічній взаємодії 

26. Випадковому знайомому я скоріш за все здаватимуся людиною 

приємною. 

  

27. Стороння людина, на перший погляд, знайде в мені багато того, 

що відштовхує. 

  

28. Навряд чи я викликаю симпатію у більшості моїх колег.   

29. Думаю, я зміг би знайти спільну мову з розумною й 

досвідченою людиною.  

  

30. Навряд чи мене можна любити по-справжньому.   

Обробка результатів. Переведіть свої відповіді у бали за допомогою таблиці. 
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Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 

- 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+ 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 

- 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

+ 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 

- 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 

Інтерпретація: 

Менше 10 балів – низький рівень готовності і здатності роботи в групі. 

Притаманні: чутливе реагування як на критику, так і на похвалу; певна 

критичність і принциповість; радикальний характер ідей, недостатність 

практичних зусиль; залежність рівня ентузіазму  від стимулювання оточуючих; 

заглибленість на власних справах, інтересах та  відчуттях. 

11-20 балів – середній рівень готовності і здатності роботи в групі. Властиві: 

незалежність, розум, оригінальність, працелюбність; схильність до самостійної 

роботи окремо від інших членів команди; використання власної уяви і рішення 

проблем нетрадиційним засобом; уміння бути гнучким і адаптуватися до будь-

якої ситуації та різних людей;  

21-30 балів – достатній та високий рівень готовності і здатності роботи в групі. 

Характерні: відкритість, щирість, комунікабельність, ввічливість, допитливість, 

лідерські якості; готовність знайти можливості в усьому новому, 

використовувати власний досвід; уміння вести переговори і налагоджувати 

контакти, надихати команду і гасити конфлікти; здатність до критичного 

мислення, самостійних міркувань, прийняття рішень, сконцентрованості і 

високого рівня акуратності; почуття самоконтролю і самодисципліни.  
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Додаток Б16 

Акмеологічна методика 

 „Будівництво сходинок індивідуальних досягнень” 

Призначення: Привити педагогам первинні навики планування індивідуальних 

досягнень і допомогти відслідкувати ефективність власної професійної 

діяльності; сформулювати елементи відношення до власного життя як до 

завдання, яке потрібно вирішувати, плануючи досягнення і прагнучи до них.  

Порядок проведення. Сходинки індивідуальних досягнень – це малюнок або 

макет „гори сходження” до бажаних результатів: в особистому житті, у 

взаєминах із близькими, успіхах у професійній діяльності; сходження до більш 

високих рівнів фізичних та психічних якостей, рис характеру тощо.  

Орієнтовні назви для сходинок: 

- індивідуальні потреби; 

- індивідуальні цілі; 

- узгоджені цілі; 

- довготривалі цілі; 

- способи організації; 

- узагальнені способи; 

- узгоджені способи; 

- ідеали; 

- цінності; 

- стихійне ставлення до себе; 

- суб’єктне ставлення до себе; 

- особистісне ставлення до себе; 

- розв’язання конретних професійних завдань; 

- розвиток управління мисле діяльністю; 

- заміна управлінської мисле діяльності; 

- розвиток загальний; 

- саморозвиток. 
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Додаток В 

Програма розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних 

навчальних закладів в умовах здійснення професійної діяльності 

 Пояснювальна записка  

 Розвиток системи дошкільної освіти безпосередньо  пов’язаний із 

проблемою професіонального розвитку педагогів. Сучасні вимоги до 

особистості і змісту професіональної діяльності педагога передбачають 

наявність у нього умінь ефективно працювати у соціально-педагогічних 

умовах, що постійно змінюються. 

Підготовка та навчання у системі післядипломної освіти 

висококваліфікованих спеціалістів на сучасному рівні передбачає не тільки 

організацію глибокого, системного і якісного засвоєння ними фундаментальних 

знань, формування відповідних практичних умінь і навиків, але й розвиток у 

них мотиваційно-емоційної сфери, здатностей до самореалізації та творчості. 

Соціальна потреба у педагогах-професіоналах помітно посилила інтерес 

науковців до вивчення структури та закономірностей розвитку професійної 

самосвідомості (Є. Бобров, С. Васьковська, В. Козиєв, Л. Митіна, В. Саврасов), 

професійно значимих  та професійно необхідних якостей особистості 

(Ф. Гоноболін,  Є. Гришин, Н. Кузьміна, А. Реан, Л. Регуш, В. Сластьонін, 

А. Щербакова та ін.). 

На думку дослідників, педагог має володіти цілим комплексом якостей, 

без яких реалізація вище поставлених завдань стане практично неможливою. 

Крім цього, для професійного росту необхідна орієнтація педагогів на 

самопізнання, саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоаналіз і 

самоконтроль  

У світлі цього підходу важливого значення для педагога набуває розвиток 

у нього професійної рефлексії як особистісної якості, мислення та умови, 

необхідні для його творчої самореалізації і досягнення рівня професійної 

майстерності.  
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Професійна рефлексія – це співвідношення себе, можливостей власного 

„Я” з тим, що вимагає обрана професія, разом із існуючими про неї уявленнями. 

Ці уявлення є досить динамічними і можуть розвиватися. Вони допомагають 

людині сформувати отримані результати, передбачити цілі подальшої роботи, 

скоректувати і самовдосконалити свій професійний шлях.  

Цілком очевидно, що при наявності певних педагогічних умов у процесі 

набуття відповідних знань, умінь і навичок, педагоги мають змогу розвинути 

власну рефлексивну культуру. 

Наукові дослідження О. Анісімова, Г. Бізяєвої, С. Білоконного, Г. Дегтяр, 

В. Єлисеєва, Г. Єрмакової, А. Карпова, Л. Кравець, М. Марусинець, 

К. Павелків, Н. Пінєгіної, Т. Шелкунової та ін. стали підґрунтям для створення 

програми розвитку рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних 

закладів. 

Мета: створити умови для поетапного та системного розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів.  

Завдання: 

- підготувати педагогів до теоретичного осмислення та реалізації на 

практиці рефлексивного підходу у професійній діяльності; 

- створити психолого-педагогічні умови для розкриття особистісного та 

професійного потенціалу педагогів; 

- застосувати систему інтерактивних засобів, що активізують у педагогів 

рефлексивне мислення та  викликають інтерес до спільної діяльності; 

- забезпечити глибоке усвідомлення педагогів щодо єдності теоретичної та 

практичної рефлексивної компетентності; 

- формувати потребу в адекватному самосприйнятті, самопочутті,  

самопізнанні, здійсненні  самоаналізу, самооцінки, самоконтролю; 

- орієнтувати педагогів на рефлексивний підхід у здійсненні педагогічного 

процесу та удосконалення рефлексивних умінь і навичок. 

Програма розвитку рефлексивної культури педагогів базується на наступних 

принципах: 
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1. Принцип єдності трьох середовищ.  Зумовлений логікою наявної системи 

освіти для педагогів, яка об’єднує в єдиний простір декілька різнорідних 

середовищ: навчальне (безпосередньо здійснюється під керівництвом 

андрагога); професійне (навчання поєднано з професійною діяльністю і 

здійснюється у відповідних формах); соціальне (опосередковане навчання –  

впливає на формування нових цінностей й смислів життя, а також діяльності 

засобами участі  в організованих процесах комунікації). 

2. Принцип синтезу підходів до освіти. У його  основі – урахування ідей 

культурологічного (забезпечення панорамного багатовимірного погляду і 

полісистемного пояснення сутності культурних проблем, цінностей та 

компонентів сучасної освіти); особистісно зорієнтованого (розвиток і 

самовдосконалення особистості як суб’єкта пізнання й предметної 

діяльності); компетентнісного (спрямування на вироблення не лише 

предметних знань, умінь і навичок, а й на формування ключових 

компетенцій); аксіологічного (сприйняття й прийняття особистістю 

загальнолюдських і національних цінностей як власних, перетворення їх на 

особистісні цінності та суб’єктивні життєві смисли); акмеологічного 

(орієнтація педагога на життєвий успіх і досягнення вершини в розвитку) 

підходів. 

3. Принцип науковості. Передбачає вивчення системи важливих наукових 

закономірностей, положень, фактів і знань; урахування новітніх досягнень 

психолого-педагогічної науки про розвиток рефлексивної культури; 

розкриття причинно-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій; 

використання в навчанні відповідних методів. 

4. Принцип системності, послідовності й наступності. Дотримання цього 

принципу забезпечує системність здобуття знань (відповідно і системність 

мислення) педагогів; передбачає формування знань, умінь і навичок 

педагогів таким чином, щоб нові знання спиралися на раніше засвоєні і,  

своєю чергою, стали фундаментом для засвоєння наступних. 

5. Принцип опертя на суб’єктний досвід. Згідно з цим принципом життєвий 
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(побутовий, соціальний, професійний) досвід педагога використовується як 

основа для засвоєння нового змісту, одне із джерел навчання, мотиваційний 

фактор  розвитку рефлексивної культури.  

6. Принцип елективності. Передбачає надання тому, хто навчається, певної 

свободи вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, 

місця та оцінювання результатів навчання. 

7. Принцип безперервної підтримки. Забезпечує використання різних форм 

(консультування, адресна допомога, інформування, оновлення навчальних 

матеріалів) підтримки дорослих на всіх етапах навчання; враховує 

індивідуальні особливості кожного педагога і дозволяє створити оптимальні 

умови для розвитку й становлення особистості як суб’єкта професійної 

діяльності. 

8. Принцип позитивних стимулів. Основним критерієм є правильне 

формування стійкої асоціації у свідомості педагогів, яка б нерозривно 

пов’язувала діяльність із позитивним настроєм та конструктивними 

стереотипами мислення, що стимулюють подальшу ефективну роботу з 

повною самовіддачею.  

9. Принцип створення корпоративної атмосфери навчання, взаємної довіри та 

поваги, співробітництва і взаємопідтримки. Педагоги не тільки транслюють 

зразки спілкування, мислення, організації рефлексивної діяльності, а й 

живуть за цими зразками.  

10. Принцип створення ситуації успіху. Полягає у нерозривному взаємозв’язку 

рефлексивної діяльності зі створенням сприятливої психологічної 

атмосфери; оптимістичним настроєм, стимулами й установками, що 

мотивують  подальшу ефективну роботу педагога з повною самовіддачею. 

 Розвиток рефлексивної культури педагогів відбувається за наступними 

етапами: 

1) мотиваційно-цільовий;  

2) навчально-діяльнісний; 

3) рефлексивно-прогностичний. 
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Структура кожного із етапів  складається із відповідних змістових блоків:  

1) цільовий (визначення мети і завдань; формулювання цілей; критерії 

оцінювання);  

2) діагностичний (здійснення діагностики засобами діагностично-емоційних 

вправ, самодіагностики, графічних тесів-вправ, анкет, опитувальників та 

методик, індивідуальної карти рефлексивного супроводу); 

3) методичний (надання консультативних порад та рекомендацій: словничок-

мінімум, тезисний словничок, словничок-ілюстрація; рефлексивний цитатник, 

методичний дайджест; методичні пам’ятки, педагогічні шпаргалки, вузлики на 

пам’ять, рефлексивний порадник; література для опрацювання); 

4) практичний блок (проведення методичних заходів, інтерактивних ігор, 

мотиваційних і рефлексивно-узагальнювальних вправ; підготовка завдань для  

домашнього рефлексивного практикуму); 

5) підсумковий (аналіз проведених заходів, оцінка отриманих педагогом знань і 

сформованих умінь та  навиків); 

Рефлексивне навчання здійснюється за такими методами:  

1) когнітивні методи навчання або методи навчання пізнання (метод 

концентрованого навчання, критичного мислення, коментування, 

евристичного спостереження, порівнянь, фактів, досліджень, гіпотез, 

прогнозування, помилок): забезпечують ефективне розв’язання навчальних 

цілей і розвивають навички здобуття і опрацювання  знань; 

2) методи кооперативного навчання (метод інтервізії; метод навчання у малих 

групах; метод навчання у команді; метод групової генерації ідей; 

міжгруповий діалог; метод проектів, груповий пазл або мозаїка, методика 

„Я-Ти-Ми”) – формували уміння співробітництва і взаємодії, 

відповідальності та моральної підтримки, ведення діалогу і дискусій,  

розв’язання  конфліктів, виконання менеджментських функцій; 

3) методи  інтерактивного навчання („акваріум”, „броунівський рух”, „гроно”, 

„діалог Ривіна”, „діалог Сократа”, „діаграма Вена”, „карусель”,  „кути”, 

„мікрофон”, „мозковий штурм”, „незакінчені речення”, „петельна дискусія”, 
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„прес”, „торнадо”, „6х6х6”): створюють умови такого навчання, за яких 

педагог сам відкриває, здобуває, конструює знання та власну компетентність 

із питань рефлексії; 

4)  метод імітацій або рольовий (метод метафори;педагогічне спостереження, 

педагогічні ігри  (рольові, імітаційні, операційні; діловий театр, бліц-

вистава), емпатія, психологічні етюди, психогімнастика, медитативно-

релаксаційні вправи):  сприяють моделюванню різних особистісних та 

професійних ситуацій, розвитку навиків емоційної культури; 

5) метод графічних моделей або ілюстративний (проективні методики, 

фреймів підхід, графічні вправи, плакатна символічна наочність): 

забезпечують поєднання вербального викладу змісту рефлексивного 

навчання з його символічно-словесним зображенням, що суттєво полегшує 

процес формування відповідних теоретичних понять; 

6) діагностичні методи (біографічний метод (історія вчинку), акмеологічні 

методики, інтерв’ювання, анкетування, опитування, діагностично-емоційні 

вправи): дозволяють визначати рівень відповідних характеристик та 

показників поведінкових проявів, станів та розвитку педагогів, стимулювали 

до подальшого самовиховання та самоосвіти. 

Навчальна мета передбачає наступні результати  реалізації програми: 

 Педагоги знатимуть: 

- історичні витоки поняття „рефлексія”; 

- основні тенденції у науковому тлумаченні дефініції „рефлексія” та 

„рефлексивна культура”; 

- взаємозв’язок між педагогічною культурою та рефлексивною; 

- закономірності формування та розвитку рефлексивної культури; 

- сутність методик і технологій, що сприяють розвитку рефлексивної 

культури; 

- загальні принципи побудови та функціонування рефлексивного 

середовища. 

 Педагоги розумітимуть:  
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- необхідність і можливості рефлексії своєї життєдіяльності; 

- зміст, цілі, методи, прийоми, форми здійснення рефлексивного підходу в 

освіті; 

- структуру та етапи рефлексивного механізму; 

- закономірності і механізми міжособистісного пізнання і рефлексії; 

формування рефлексивних знань, умінь і навичок; 

- діалектичний підхід до аналізу ситуації; 

- шляхи та засоби здійснення рефлексивного аналізу;  

 Педагоги умітимуть: 

- виявляти власні індивідуально-психологічні особливості; адекватно 

оцінювати свій психічний стан та  особистісні характерні риси і професійні 

якості;  

- усвідомлювати власні потреби, прагнення та мотиви в особистісній та 

професійній діяльності; реалізувати власні потенційні можливості; 

- оцінювати власний психологічний стан, а також здійснювати різностороннє 

сприйняття та адекватне пізнання особистості колег та вихованців; 

- проводити аналіз досягнутого і труднощів, що виникають, виявляти причини 

можливих помилок; знаходити засоби їх усунення; планувати і прогнозувати 

результати наступної діяльності; 

- побачити в педагогічній ситуації проблему і оформити її у вигляді 

педагогічних завдань; 

- осмислювати закономірності рефлексивних процесів; володіти прийомами 

розв’язання протиріч для рішення педагогічних ситуацій;користуватися 

методами рішення рефлексивних завдань; 

- здійснювати професійну педагогічну діагностику; синтезувати отриману 

інформацію у вербальні конструкції, текстові й графічні моделі, тематичні 

фрейми; 

- контролювати власні дії, в тому числі і думки (судження), бачити у відомому 

невідоме, в звичайному незвичне, встати на позиції різних „спостерігачів”. 
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Додаток Д 

Методичні рекомендації до впровадження програми розвитку 

рефлексивної культури педагогів дошкільних навчальних закладів  

Перший етап – мотиваційно-цільовий 

Мета: формування потреби в рефлексії, визначення шляхів досягнення цілей 

(форми, методи і прийоми роботи, особливості рефлексивної діяльності 

педагогів). 

Завдання: 

- усвідомити місце та роль рефлексивної культури у професійному та 

особистісному становленні педагога дошкільного навчального закладу; 

- ініціювати прагнення педагогів до оволодіти уміннями і навичками 

саморефлексії; 

-  формувати у педагогів адекватне уявлення про себе, розуміння власної 

значущості, цінності, якості своїх фахових знань, навиків, професійних 

завдань, що забезпечують високий рівень готовності до самосприйняття  та 

позитивного самопочуття; 

- складання переліку знань про рефлексію та рефлексивну культуру, які 

педагоги мають засвоїти; 

-  визначення рефлексивних умінь, якими необхідно оволодіти у практичній 

діяльності, якостей, що проявлятимуться у процесі опанування рефлексією, 

шляхів досягнення цілей;  

- окреслення кінцевого результату навчання;  закріплення внутрішньої 

готовності  педагога до здійснення рефлексивної діяльності. 

№ Змістовий 

блок 

Види діяльності Методи навчання 

1.  Цільовий  

 

Визначення 

мети і завдань 

Рефлексивний екран 

Формулювання 

цілей 

 

Цільова матриця: 

- визначити наявність рефлексії у 

повсякденній діяльності; 

- зрозуміти сильні і слабкі сторони 

свого характеру, індивідуальні 

особливості мислення, пам’яті, 
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уяви; 

- формувати в собі впевненість, 

усвідомлення  унікальності 

особистості кожної людини; 

- тренувати уміння концентруватися 

та виражати свій емоційний стан; 

- усвідомити потребу в рефлексії і 

бажання оволодіти нею; прагнути 

до саморозвитку, самоосвіти; 

- розвивати  емоційно-особистісне 

ставлення до власного життя, 

педагогічної діяльності та 

педагогічних явищ; сприйняття, 

інтерес, позитивне ставлення і 

готовність до зміни власного 

світогляду та інноваційних 

перемін у дошкільній ланці; 

- розвивати уміння коротко 

презентувати себе; 

- підтримувати віру в себе, свої 

потенційні можливості, реалізація 

їх; 

- формувати позитивне ставлення до 

рефлексивного навчання; 

осмислити цілі рефлексивного 

навчання; 

- розвивати уміння ставити перед 

собою перспективні і актуальні 

цілі, планувати і раціонально 

організовувати свою діяльність, 

оцінювати її хід і отримані 

результати. 

  Засоби 

оцінювання 

 

 Інтерактивні вправи-рефлексії: 

„Мікрофон”, „Хвилина відвертості”, 

„Відкрита трибуна”, „Меморандум 

моральних ставлень” 

 Індивідуальна карта рефлексивного 

супроводу педагога 

 Цільова технологічна карта-

путівник 

 Таблиця ЗХД  
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  Планування роботи 

2. Діагностичний  

 

Діагностично-

емоційні вправи 

- „Автопортрет” 

-  „Термометр”, „Слухаємо себе” 

- „Концентрація”, „Міміка” 

- „Кольорова рефлексія” 

Автоінтерв’ю - „Хто я?”, „Хто я, як педагог?” „Я – 

образ” 

- „Я – реальне, я – ідеальне” 

  Бліц-інтерв’ю - „Чого Ви прагнете у житті?” 
- „Чи легко Вас вмотивувати на що-

небудь?” 
- „Як, коли і чому Ви задаєте собі 

запитання?”  

- „Який Ви є, яким хочете бути” 

- „Чи раціонально Ви 

використовуєте час?” 

  Графічні тест-

вправи 

- „Мій Всесвіт”, „Маски”  

- „Я очима себе та інших” 

- „Що я даю людям і чого від них 

очікую?”, „Мова жестів” 

- „Колесо власного життя” 

- „Інвентаризація недоробок” 

- „Боротьба з недоробками” 

  Кокологічні 

вправи 

- „Ви – всього лише людина” 

- „Синій птах”, „Обкладинка” 

- Під небом блакитним” 

  Авторські 

анкети 

„Готовність до рефлексивного 

навчання” 

  Методики, 

тести, анкети, 

опитувальники 

- Опитувальник А. Реана 

„Мотивація успіху та боязнь 

невдачі” 

- Тест „Визначення ціннісних 

орієнтацій” М. Рокича 

- Модифікований тест 

Ч. Спілберга „Шкала 

тривожності” 
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3. Методичний  Словникова 

робота 

- Словничок-мінімум  (ключові 

поняття: рефлексія, рефлексивні 

уміння, рефлексивна культура, 

прагнення, інтерес, стимул, мотив, 

мотивація, мотивування, 

внутрішня мотивація, зовнішня 

мотивація, концентрація, ціль, 

завдання, мета, планування,). 

- Тезисний словничок (ключові 

поняття: рефлексія, емоції, 

емоційний компонент, настрій, 

самопочуття, самосприйняття, 

самоменеджмент, тайм-

менеджмент, цілевизначення)  

- Словнички-ілюстрації (ключові 

поняття: рефлексія, рефлексивна 

культура, векторність розвитку 

рефлексії, мотивація). 

  Робота з 

літературою 

- Опрацювання списку психолого-

педагогічних джерел. 

- Опорні конспекти до статей  

- Рефлексивний цитатник із тем 

„Мотивація. Прагнення. Мотиви” 

„Самопізнання”, 

„Самоменеджмент”. 

- Психолого-педагогічний дайджест 

„Бути собою: легко чи важко?”,  

„Особливості педагогічного 

цілевизначення і планування”, 

„Ефективне самоврядування”, 

„Японська методика Кайджен” 

  Адресна 

допомога   

- Методичні  пам’ятки: „Пізнання 

себе – основа розвитку 

професійних компетентностей”, 

„Чи вміємо ми ставити 

запитання?”,  „Проблема 

цілевизначення і вибору 

пріоритетів”, „Планування як засіб 

забезпечення успішної діяльності”, 

„Самоменеджмент як умова 

професійного успіху” 

- Педагогічні шпаргалки „Методи і 

прийоми мотивації на діяльність”, 

„Сильні і слабкі запитання”, „Види 
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цілей”, „Правила постановки 

цілей”, „Основні принципи 

планування часу” 

- Вузлики на пам’ять „Як сприймати 

себе позитивно”, „Правила тайм-

менеджменту”, „Знаходьте час!” 

- Рефлексивний порадник 

„Інвентаризація часу”, „Три 

спонуки  до самовдосконалення” 

4. Практичний  
 

Мотиваційні 

вправи, вправи-

очікування 

- „Квітка настрою”,  

- „Долоні сонця” 

- „Дерево бажань”, „Острів надій” 

- „Золота рибка”, „Годинник” 

  Медитативно-

релаксаційні 

вправи 

- „Визначення рівня щастя” 

- „Я – Сонце!”  

- „Як було б, якби…” 

- „Поплавець в океані” 

- Релаксаційний комплекс 

„Контраст” 

  Інтерактивні 

вправи 

- „Моє ім’я і особистісна риса” 

- „Моє ім’я в історії” 

- „Моя улюблена іграшка” 

- „Я люблю”, „Продовж за мною” 

- „Моя помилка”, „Моя вершина” 

- „Людські почуття” 

- „По той бік дороги”, „Асоціації” 

- „Квітка успіху” 

- „Опудало”, „Східний базар” 

- „Розмова крізь скло” (у парі) 

- „Незакінчене речення” 

- „Три чарівних слова тайм-

менеджменту” 

- „Цінність однієї хвилини” 

- „Розвиток уваги: опис предмета” 

- „Розвиток уваги: історії від імені 

власних речей” 

  Ігри  з 

використанням 

ІМН 

-  „Візитки”, „Монетка” (метод 

„активне слухання”) 

- „Імена почуттів” (метод „акваріум”) 

- „Мотиви самопізнання” (метод 

„мозковий штурм”) 

-  „Закони тайм-менеджменту” (метод 

„гронування”) 

- „Методики управління часом” 
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(метод „торнадо”) 

  Рефлексивно-

узагальнювальні 

вправи 

- „Закінч речення”  

- „Пунктуаційна”  

- „Букет підсумків”  

- „Конверт побажань” 

-  „3:2:1” 

  Методичні 

заходи 

- Педагогічні читання: 

рефлексивний дайджест 

- Педагогічна студія 

- Проблемна лабораторія  

- Семінари, засідання ММО 

- Засідання клубів  професійного 

спілкування (молодого педагога; 

дошкільної еліти; психологічного 

здоров’я) 

- Засідання школи педагогічної 

майстерності 

- Засідання консультативних 

пунктів 

- Коучинги 

- Рольова гра „Зміна поведінки” 

  Домашній рефлексивний практикум 

5. Підсумковий Рефлексія 

 

Другий етап – навчально-діяльнісний 

Мета: актуалізація знань про технології та методики, які сприяють розвитку 

рефлексивної культури. 

Завдання етапу:  

- активізувати термінологічний інструментарій, пов’язаний із поняттям 

„рефлексивна культура”;   

- узагальнити та систематизувати інформацію про механізм рефлексії, її 

види, рефлексивну культуру як складову педагогічної культури;  

- закріпити  засвоєні знання, виробити та вдосконалити рефлексивні уміння 

і навички, прийоми самодіагностики і способи саморозкриття;  

- ознайомити з особливостями технологій концентрованого навчання, 

фреймового підходу та фітнес-готовності, принципами роботи 

рефлексивного тренінгу; 
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- формувати рефлексивні компетенції педагогів для забезпечення 

ефективного зворотного зв’язку в практиці;  

- дати систему понять і уявлень, необхідних для психологічного аналізу 

своєї особистості й соціально-психологічних ситуацій; 

- створити сприятливі умови для роботи в групі та активного стилю 

спілкування; ознайомити з механізмами проектування і організації 

колективної діяльності, координації різних соціальних ролей у групі, 

стратегіями кооперації спільних дій членів групи. 

№ Змістовий 

блок 

Види 

діяльності 

Методи навчання 

1.  Цільовий  

 

Визначення 

мети і завдань 

Рефлексивні сходинки  

Формулювання 

цілей 

 

Цільова матриця: 

- розкрити закономірності і механізми 

міжособистісного пізнання і 

рефлексії; 

- навчитися застосовувати отримані 

знання для успішного вирішення 

педагогічних ситуацій, комбінувати 

елементи теорії та практики для того, 

щоб отримати нове знання; 

-  формувати уміння бачити в 

педагогічній ситуації проблему і 

оформлювати її у вигляді 

педагогічних завдань; 

- використовувати різноманітні  теорії, 

інноваційні методики  для 

усвідомлення власного досвіду; 

- уміти аналізувати внутрішній стан 

іншої людини, причини її поведінки; 

- розвивати навички конструктивного 

спілкування, уміння працювати в 

команді. 

  Критерії 

оцінювання 

 

 Інтерактивні вправи-рефлексії: 

„Монтаж-ролик”, „Відверта розмова” 

 Індивідуальна карта рефлексивного 

супроводу педагога. Цільова 

технологічна карта-путівник. 

Таблиця ЗХД 

 Картка-самодіагностика знань про 



 313 

рефлексію 

 Самодіагностика „Оцінка педагогом 

участі в роботі малої групи”  

 Рефлексивний бліц-блокнот 

  Щоденник рефлексивних нотаток 

 Планування роботи 

2. Діагностичний  

 

Діагностично-

емоційні вправи  

- „Фігурки” 

- „Кольорова рефлексія” 

Автоінтерв’ю - „Чим я можу бути цікавим для 

вихованців (колег)?” 

- „Що я вже знаю про себе?” 

  Бліц-інтерв’ю - „Чи продовжуєте Ви навчатися? 

Чому саме?” 

- „Що допомагає, а що заважає Вам 

навчатися?” 

  Графічні тест-

вправи 

- „Мішень”, „Приховані скарби” 

- „Ланцюжок”, „Знайди асоціації” 

- „Розкодуй схему”, „Знайди ключ” 

- „Знайди помилку” 

  Кокологічні 

вправи 

- „Куб”, „Історія Попелюшки” 

- „Саджаючи насіння” 

  Авторські 

анкети 

- „Рівень моєї професійної 

компетентності” 

- „Керівник і колектив. Особливості 

спілкування” 

- Тренінгова анкета-рефлексія 

- Діагностичні анкети для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації 

при інституті післядипломної 

освіти (вхідні-вихідні). 

  Методики, 

тести, 

опитувальники 

- Опитувальник „Діагностика 

потреби у спілкуванні” 

 (за Ю. Орловим) 

- Тест „Провідна репрезентативна 

система” (за П. Пуцеликом) 

- Тест „Шкала самооцінки рівня 

самоменеджменту”  

 (за О. Штепою). 
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  Амеологічні 

методики 

- Колаж»  (автор І.Макарова),  теми 

„Моє минуле, сьогодення й 

майбутнє”, „Я та інші”, „Хто я? 

Який я?” 

3.  Методичний  Словникова 

робота 

- Словничок-мінімум (ключові 

поняття: знання, дані, відомості, 

рефлексивні знання, когнітивність, 

група, команда, діалог, полілог, 

ситуація). 

- Тезисний словничок (ключові 

поняття: умови, уміння, самооцінка, 

самоаналіз, рефлексивне 

середовище, рефлексивна 

діяльність, інформація, спілкування, 

м5тоди концентрованого і 

кооперативного навчання, фрейм, 

фітнес-готовність, кейс-стаді). 

- Словнички-ілюстрації (ключові 

поняття: канали сприйняття, 

співвідношення понять 

„інформація”, „дані”, „знання”; 

рефлексивні уміння, рефлексивна 

позиція, рефлексія, рефлексивна 

культура, робота в команді) 

  Робота з 

літературою 

- Опрацювання списку психолого-

педагогічних джерел 

- Опорні конспекти до статей 

- Психолого-педагогічний дайджест 

„Еволюція системи подання 

інформації”, „Рекомендації для 

ефективного спілкування”, 

„Основні стратегії поведінки в 

процесі взаємодії”, „Ефективне 

спілкування – запорука успіху” 

- Рефлексивний цитатник „Уміння 

учитися”, „Інформація і знання”, 

„Робота в команді” 

- Рефлексивні уроки „Знайдіть три 

найкращих книги для себе”, 

„Навчіться читати по-новому”, 

„Використовуйте „карти пам’яті” 

замість лінійних записів”, 

„Визначте найефективніші методи 
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відтворення отриманої інформації”, 

„Використовуйте інструменти 

встановлення миисленнєвих 

зв’язків” 

  Адресна 

допомога  

- Методична пам’ятка „Властивості 

інформації”, „Інформація та 

інформаційні технології”; „Основні 

закони спілкування” 

- Педагогічна шпаргалка „Сім 

основних умінь”, „Співвідношення 

понять „інформація”, „дані”, 

„знання”; „Ціль, зміст, форми  і 

засоби спілкування”, „Розвиток 

комунікативних навичок” 

- „Рефлексивний порадник” 

„Саморегуляція педагога” 

- „Вузлики” на пам’ять „Основні 

канали одержання і переробки 

інформації”, „Правила ефективного 

спілкування”, „Прийоми 

нерефлексивного слухання”,  

„Принципи роботи в команді”, „Як 

створювати фрейм”, „Як 

проявляється фітнес-готовність” 

4. Практичний  
 

Медитативно-

релаксаційні 

вправи 

- „Занедбаний сад” 
- „Подолання тривожних ситуацій” 

- „Небо” 

  Мотиваційні 

вправи, вправи-

очікування 

- „Зоряне небо” 
- „Моя мета”   

- Формули навіювання 

  Інтерактивні 

вправи 

- „Запитуйте – і вам розкажуть…” 

- „М’ячик” 

- „Зворотній зв’язок” 

- „Переформулювання” („Зіпсований 

телефон”) 

- „Картина” 

- „Перевір інтуїцію” 

- „Парафразування” 

- „Ярлики” 

- „Асоціативний ланцюжок”, 

„Відгадай визначення” 

- „Термінологічний словничок” 

- „Дві правди, одна брехня” 

- „Я думаю, що ти любиш…” 
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- „Прохання – відмова»”, 

„Скульптура”  (у парі) 

-  „Чарівний стілець”,  

-  „На якого казкового героя схожий”, 

„Одна хвилина” 

- „Моя проблема у спілкуванні” 

- „Антидзеркало з фільтром” 

  Ігри  з 

використанням 

ІМН 

 

- „Канали одержання і переробки 

інформації” (метод „4 кути”) 

-  „Рефлексивна і педагогічна 

культура: спільне і відмінне” (метод 

„діаграма Вена”) 

-  „Рефлексивний механізм” (метод 

„діалог Ривіна”) 

-  „Види самооцінок” (метод 

„броунівський рух”) 

-  „Ефективність підготовки до 

заняття” (метод „дерево рішень”) 

-  „Оціни ситуацію” (метод „кейс-

стаді”) 

  Рефлексивно-

узагальнювальні 

вправи 

- „Валіза, м’ясорубка, кошик” 

- „Найсильніша-найслабкіша сторона 

заходу” 

- „Оцінка заняття” 

- „Так і ні”, „Незакінчене речення” 

  Методичні 

заходи 
- Круглі столи, семінари, засідання 

ММО 

- Фестивалі діяльнісної педагогіки 

- Педагогічні мости, естафети, 

вебінари 

- Панорама педагогічних проектів 

- Рефлексивні тренінги, коучинги 

- Ділові ігри  

- Рольові ігри „Безлюдний острів”, 

„Колишній конфлікт” 

  Домашній рефлексивний практикум 

 Підсумковий Рефлексія 

 

Третій етап – рефлексивно-прогностичний 

Мета: самооцінка та оцінка якісних змін, отриманого досвіду, знань, умінь і 

навичок в особистісному та професійному розвитку, відбір для подальшої 
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роботи найефективніших з точку зору досягнення визначених цілей 

педагогічних методів і прийомів для розвитку рефлексивної культури педагогів. 

Завдання: 

- створити передумови для усвідомлення педагогами власного рівня 

сформованості рефлексивної культури, переосмислення уявлень про себе на 

основі зворотного зв’язку, аналізу того, що відбувається в групі; 

- удосконалити здатність педагогів розуміти, прогнозувати, аналізувати та  

оцінювати стосунки, почуття і стани в певних ситуаціях; 

- вправляти у навичках організації оптимального спілкування, 

конструктивного розв’язання конфліктів у спілкуванні, психологічного 

аналізу поведінкових проявів; 

- підвести підсумки отриманого протягом попередніх занять досвіду, знань, 

навичок та вмінь учасників; з’ясування якісних змін в розвитку кожного 

педагога; здійснити діагностичну експертизу якості засобів розвитку 

рефлексивної культури; 

- актуалізувати рефлексивно-інноваційний потенціал педагогів, що 

проявляється  у поєднанні здібності до переосмислення свого професійного 

досвіду і діяльності, а також високий рівень готовності до рефлексивної 

діяльності; 

- формувати готовність до створення   власних   рефлексивних   моделей   

професійної діяльності і життєдіяльності загалом, реалізації   індивідуальних   

рефлексивних   програм саморозвитку, подальшого статусного зростання в 

особистому і професійному планах; 

- розробити дидактичний та методичний інструментарій  для застосування у 

практичній діяльності результатів дослідження, прогнозування майбутніх 

професійних та життєвих планів учасників групи. 

№ Змістовий 

блок 

Види діяльності Методи навчання 

 Цільовий  

 

Визначення 

мети і завдань 

Рефлексивний паркан 
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Формулювання 

цілей 

 

Цільова матриця: 

- пізнати свої можливості і 

обмеження у взаємодії з іншими 

людьми;  

- усвідомити ступінь адекватності 

використаних засобів для 

розв’язання життєвих та 

професійних завдань; 

- підвести підсумки отриманому 

досвіду, рівню знань, умінь і 

навичок;  

- переосмислити і скоригувати різні 

образи „Я” („Я-професіонал”, „Я – 

педагог”, „Я – особистість”) та  

інтегрувати їх у внутрішній 

цілісності;  

- з’ясувати якісні зміни в розвитку 

колег; 

-  усвідомлювати і переосмислювати 

стереотипи та особливості власної 

поведінки, індивідуальні засоби  

прийняття рішень, планування і 

організації професійної діяльності 

та особистого життя; 

- формувати індивідуальний 

професійний практичний  

інструментарій здійснення 

рефлексивних процесів (розуміння, 

усвідомлення, осмислення, 

самосвідомості та ін.); 

- прогнозувати майбутні кроки 

професійного і особистісного 

самовдосконалення. 

  Засоби  

оцінювання 

 

- Інтерактивні вправи-рефлексії:  

„Крісло зізнань”, „Книга рекордів” 

- Індивідуальна карта 

рефлексивного супроводу 

педагога.  Цільова технологічна 

карта-путівник. Таблиця ЗХД.  

- Картка самодіагностика знань про 

рефлексію. 

- Самодіагностика „Оцінка 

педагогом участі в роботі малої 

групи” 
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- Рефлексивний бліц-блокнот 

- Щоденник рефлексивних нотаток 

- Аркуш самооцінювання 

рефлексивних умінь 

- Щоденник рефлексивних нотаток  

-  Альбом перспектив. 

 Планування роботи 

2. Діагностичний  

 

Діагностично-

емоційні вправи  

- „Дерево почуттів” 

- „Вимикач”, „Домовся” 

- „Відповідь з усмішкою” 

„Прогноз погоди” 

- „Емоційний світлофор” 

Автоінтерв’ю - „Мої досягнення” 

- „Чи приємно зі мною 

спілкуватися?”  

- „Чи здатний я переживати зміни, 

не відчуваючи при цьому почуття 

тривоги та страху?” 

  Бліц-інтерв’ю - „Як Ви себе оцінюєте?” 

- „Яка Ви людина?” 

- „Як відбувається саморозвиток 

людини?” 

- „Що Ви додали протягом свого 

навчання? Що додасте ще у 

наступному?” 

  Графічні тест-

вправи 

- „Мій Дракон”, „Шпаргалка” 

- „Промінчики успіху” 

- „Позитив-негатив ситуації. Зроби 

висновок” 

- „Малюнок удвох”, „Мій образ” 

- „Поведінковий аналіз” 

- „За що я вдячна Долі?” 

- „Гори і долини” 

- „Самоменеджмент” 

- „Я у променях Сонця” 

- „Автопортрет по колу: Я для інших 

і для себе” 

- „Моя вершина” 

  Кокологічні 

вправи 

- „Різдвяний ярмарок” 

- „Найбільша таємниця” 

- „Увесь світ – це сцена” 
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  Авторські 

анкети і тести 

- „Рефлексія власних ціннісних 

орієнтацій” 

- „Ініціативність та готовність до 

інноваційної діяльності” 

- Анкети-рефлексії, анкети-

прогноз перед і після заходів 

  Методики, 

тести, 

опитувальники 

- Дослідження самооцінки (Т. Дембо 

і С.Рубінштейн у модифікації 

А. Прихожан) 

- Тест „Самооцінка особистості” (за 

методикою С.Будасі) 
- „Самооцінка рівня онтогенетичної 

рефлексії” (за М. Фетискіним, 

В.Козловим, Г. Мануйловим) 

- Модифікований тест „Рівень 

суб’єктивного контролю” (за 

методикою Дж.Роттера) 

  Акмеологічні 

методики 

- „Мої перспективи” 

- „Вільне малювання” 

- „Усвідомлення індивідуальних 

символів самовдосконалення”  

- „Спогади” 

  Проективні 

методики 

- „Автопортрет” (за Р. Бернсом) 

- „Будиночки” (за О. Ореховою) 

3. Методичний  Словникова 

робота 

- Словничок-мінімум (ключові 

поняття: досвід, навички, рівень 

розвитку, зворотній зв’язок, 

дебати, прогноз, резюме, 

поведінкові прояви, конфлікт, 

оптимальне спілкування, оцінка, 

усвідомлення, переосмислення, 

досягнення) 

- Тезисний словничок (ключові 

поняття: педагогічні ігри, ситуація,                   

портфоліо, майстер-клас, 

діяльнісна педагогіка,  ціннісні 

орієнтації, особистісний і 

професійний розвиток, досвід, 

прогноз, рівень розвитку, 

професійний інструментарій, 

рефлексивно-інноваційний 

потенціал) 

- Словнички-ілюстрації (ключові 

поняття: умови, уміння, 
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самооцінка, самоаналіз, 

рефлексивне середовище, 

рефлексивна діяльність, базові 

потреби, ціннісні орієнтації, 

система понять,  засоби 

особистісного і професійного 

розвитку, рефлексивна модель 

діяльності, рефлексивна програма 

саморозвитку) 

  Робота з 

літературою 

- Опрацювання списку психолого-

педагогічних джерел. 

- Опорні конспекти до статей.  

- Рефлексивний цитатник 

„Середовище”, „Конфлікт”, 

„Ціннісні орієнтації”,  

„Досягнення”, „Рівень розвитку”, 

„Потенціал”. 

- Методичний дайджест „Крок 

назустріч або шлях до впевненості 

в собі”, „Декларація моєї 

самоцінності”. 

  Консультативна 

допомога   

- Методичні  пам’ятки  „Чи може 

людина стати кращою? Іншою?”, 

„Ділова комунікація та етика 

ділових стосунків”, „Конфлікти у 

колективі:причини, управління, 

мінімізація”, „Шляхи розвитку 

інтелектуальної, кооперативної, 

комунікативної  рефлексії”, 

„Складові рефлексивно-

інноваційного потенціалу”, 

„Засоби особистісного і 

професійного розвитку”. 

- „Педагогічна шпаргалка”: 

„Алгоритм створення портфоліо”, 

„Мовлення як засіб спілкування”,  

„Визначення власної провідної 

стратегії поведінки в конфлікті”, 

„Принципи „непрямого 

розв’язання конфлікту”, 

„Технологія проведення дебатів за 

К. Поппером”, „Як формувати 

власний професійний 
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інструментарій”. 

- „Вузлики” на пам’ять: „Перешкоди 

в спілкуванні”, „Методи 

розв’язання конфліктів”, 

„Алгоритм проведення майстер-

класу”, „Рефлексивна модель 

діяльності”, „Шляхи особистісного 

і професійного вдосконалення”. 

- Рефлексивні уроки „Мистецтво 

самопізнання”, „Техніки 

ефективного спілкування”, 

„Прийоми і методи мотивації і 

стимулювання до дій”, 

„Закономірності сприйняття 

інформації”, „Прийоми 

привертання уваги”, „Як 

підвищити свою самооцінку”. 

4. Практичний  

 

Мотиваційні 

вправи, вправи-

очікування 

- „Лист собі” 

- „Шосте відчуття” 

- „Символічна людина” 

  Медитативно-

релаксаційні 

вправи 

- „Внутрішній промінь”, „Маяк” 

- „Дзвін”, „Клубок проблем” 

- „Садівник” 

- „Рефлексивні афірмації” 

- „Формування стану спокою” 

- Формули навіювання  

  Інтерактивні 

вправи 

- „Куб”, „Самореклама” 
- „Бажано. Обов’язково. Не можна” 
- „Так, ні”, „Мій день” 
- „Особиста річ про мене” 
- „Не хочу хвалитися, але я…” 
- „Побудова системи причин” 
- „Самоаналіз: що мене хвилює” 
- „П’ять добрих слів” 
- „Примірювання ролей” 
- „Зворотний кадр”, „Брейнг-ринг” 

- „Рефлексивний кактус” 

- „Райський сад” („Який я фрукт?”) 

- „Колір мого характеру” 

- „Ніхто не знає, що я (у мене…)” 

- „Я довідався про тебе” (у парах) 

- „Рекламний ролик” (у парах) 

- „Крісло спогадів”, „Журналіст”  

- „Валіза  педагогу, що рефлексує” 

- „Рефлексивне коло” 
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- „Складання історії” 

- „Творче осяяння” 

- „Усвідомлення помилок у 

сприйнятті людини” 

- „Рефлексивна зарядка” 

- „Спілкування з різних позицій” 

- „Мультиголосування” 

- „Життєвий успіх” 

  Ігри  з 

використанням 

ІМН 

 

- „Діалог із самим собою” (метод 

„карусель”) 
- „Ланцюжок запитань” (метод 

„діалог Сократа”) 

- „Коло ідей”, „6х6х6” 

- „Рефлексивна газета” 

- „Петельна дискусія” 

- „Рефлексивний симпозіум” 

- Рольова гра „Самоконтроль” 

  Рефлексивно-

узагальнювальні 

вправи 

- „Вантажний потяг. Прибуття” 

- „Рефлексія заняття” 

- „Рефлексивна долонька” 

- „Зарядка”, „Сінквейн” 

- „Рефлексивне коло” 

- „Рефлексивно-оцінювальний 

ланцюжок”  

- „Рефлексивний графік 

оцінювання” 

  Методичні 

заходи 

- Семінари-рефлексії, інтегровані 

засідання ММО 

- Творчі майстерні, проблемні 

лабораторії, клуби дошкільної 

еліти, творчого спілкування 

- Дебати 

- Творчі конкурси, педагогічний 

бенефіс, конкурси педагогічних 

досягнень 

- Рольові ігри „Незручна ситуація”, 

„Песиміст, оптиміст, блазень”, 

„Шість капелюшків” 

- Інтелектуальна гра-змагання 

„СПРАЙТ” 

  Домашній рефлексивний практикум 

5.  Підсумковий Рефлексія 
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Додаток Е 

Засоби оцінювання розвитку рефлексивної культури  

педагогів дошкільних навчальних закладів 

Додаток Е1 

Цільова технологічна карта-путівник 

Прізвище, ім’я по батькові. Педагогічний стаж. Посада. 

Дата Цілі на ___________________етап Оцінка Примітка 

 Перспективні цілі 

1.  

2.  

3.  

Я знатиму: 

Я розумітиму: 

Я вмітиму: 

1 2 3 4 5  

 Актуальні цілі 

1.  

2.  

3.  

Я знатиму: 

Я розумітиму: 

Я вмітиму: 

      

 Цілі-елементи 

1.  

2.  

3.  

4.  

  5.  

Я знатиму: 

Я розумітиму: 

Я вмітиму: 

      

 Рефлексія 



 325 

Додаток Е2 

Індивідуальна карта рефлексивного супроводу педагога 

Прізвище, ім’я по батькові ___________________________ 

Педагогічний стаж ________________ 

Показники рефлексивної 

культури 

Етапи  

1етап  2 етап  3 етап  Загальна 

оцінка 

Знання про рефлексію і 

рефлексивну культуру 

    

Знання про засоби й технології 

рефлексивного навчання 

    

Знання про сучасні вимоги до 

особистісного та професійного 

розвитку педагога дошкільного 

навчального закладу 

    

Усвідомлення значення 

рефлексії для особистісного 

життя й професійної діяльності і 

потреби у її систематичному 

здійсненні 

    

Емоційно-ціннісне ставлення до 

себе й оточення, наявність 

емпатії 

    

Прагнення  

до самопізнання, 

самовдосконалення, адекватного 

самооцінювання 

    

Сформованість рефлексивних 

умінь  

    

Здатність розв’язувати 

проблемні ситуації в 

особистісній та фаховій сферах 

    

Кооперативно-комунікативний 

підхід до здійснення 

рефлексивної діяльності 

    

Реалізація індивідуальних 

програм особистісного й 

професійного саморозвитку 
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 Додаток Е3 

Карта-самодіагностика знань про рефлексію 

Прізвище, ім’я __________________________________________________ 

Дата _______________ 

№ Питання Відповідь Самооцінка Примітка 

1.  Рефлексія – це…    

2.  Рефлексію інакше 

називають… 
   

3.  Імена науковців, що 

досліджували 

рефлексію… 

   

4.  Рефлексія виконує такі 

функції… 

   

5.  Науковці визначають такі 

види рефлексії… 
   

6.  Особистісна рефлексія –

це… 

   

7.  Яка рефлексія 

називається 

професійною? 

   

8.  Які ознаки педагогічної 

рефлексії? 

   

9.  Механізм дії рефлексії 

здійснюють так… 
   

10.  Ознаки рефлексивного і              

нерефлексивного 

слухання 

   

11.  Рефлексивна культура – 

це… 
   

12.  До структури 

рефлексивної культури 

входять… 

   

13.  Сформованість 

рефлексивної культури 

визначається так… 

   

14.  Умови розвитку 

рефлексивної культури 
   

15.  До засобів формування 

рефлексії відносяться… 
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Додаток Е4 

Лист-самодіагностика „Оцінка участі в роботі малої групи” 

Прізвище, ім’я _____________. Дата ________ 

№ Показники Завжди Звичайно Іноді Ніколи 

1.  Я активно брав участь у роботі 

групи 

    

2.  Я співробітничав з іншими, коли ми 

працювали на досягнення спільних 

цілей 

    

3.  Я ображався, коли інші не 

прислухалися до моїх думок 

    

4.  Я ретельно працював над завданням     

5.  Я висловлював нові ідеї     

6.  Я вносив конструктивні пропозиції     

7.  Я підбадьорював інших      

8.  Я був спікером групи, що озвучує 

спільні напрацювання команди 

    

9.  Я гальмував роботу групи тим, що 

не міг швидко зрозуміти завдання 

    

10.  Я розподіляв завдання між членами 

групи  

    

11.  Я надихав на творчість неактивних 

членів групи 

    

12.  Я коректував завдання, що 

надавалися групі, бо був незгодний з 

їх формулюванням 

    

13.  Я отримував задоволення від 

спільної роботи 

    

14.  Мені було байдуже, чим займається 

група 

    

15.  Завдяки мені група справлялася із 

завданням швидше за інших 
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Додаток Е5 

Лист самооцінювання рефлексивних умінь 

Інструкція. Оцінювання здійснюється за допомогою балів: 0 – потребує 

удосконалення; 1 – задовільно; 2 – чудово. 

№ Уміння 

Особистісний вектор 

1.  Різнобічно сприймати й адекватно оцінювати власну особистість. 

2.  Пізнавати власні індивідуально-психологічні особливості. 

3.  Дослідити роль свого власного культурного минулого, своїх упереджень 

і цінностей. 

4.  Оцінювати і контролювати свій емоційний стан. 

5.  Визначати й аналізувати причини своєї поведінки, її результативні  

параметри і допущені помилки. 

6.  Осмислювати  і переосмислювати власні стосунки  із навколишнім світом. 

7.  Проявляти емпатію (здатність  до розуміння почуттів та дій  іншого, 

співчуття). 

8.  Аналізувати прожиті ситуації і враховувати дії  інших у власних 

поведінкових стратегіях. 

9.  Переносити знання і уміння в нові ситуації; приймати і ставити нові цілі й 

мотиви. 

10.  Розуміти власні теперішні якості у порівнянні з минулими; прогнозувати 

перспективи розвитку. 

Професійний вектор. Педагогічна саморефлексія 

Діагностично-рефлексивна діяльність 

11.  Діагностувати професійно значущі особистісні якості. 

12.  Розглядати слабкі та сильні сторони своєї педагогічної діяльності та за 

необхідності створювати план її вдосконалення. 

13.  Усвідомлювати  зміни  індивідуальної  траєкторії  власного професійного  

зростання. 

14.  Визначати фактори (причини), що впливають на навчально-виховний 

процес. 

15.  Фіксувати власні труднощі у діяльності, виявляти їх причини. 

16.  Здійснювати професійну педагогічну діагностику. 

Рефлексивна діяльність 

17.  Робити предметом аналізу кожний свій педагогічний крок. 

18.  Визначати шляхи продуктивного самовдосконалення власної діяльності. 

19.  Використовувати професійну літературу, організації, ресурси, навчання та 

інші можливості для отримання нових знань. 

20.  Адаптуватися в незвичних міжособистісних системах стосунків.  

21.  Здійснювати покрокову організацію діяльності:  

1) визначати цілі; 
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2) планувати роботу; 

3) прогнозувати наступний хід дій; 

4) повертатися назад і оцінювати правильність обраного плану; 

5) співвідносити результати з метою діяльності; 

6) конкретизувати педагогічні завдання в поетапні та оперативні; 

7) приймати оптимальне рішення в умовах невизначеності; 

8)  гнучко перебудовуватися по мірі зміни ситуації; 

9) прогнозувати перспективи розвитку. 

22.  Спостерігати за своїми поведінковими проявами та діями оточуючих 

23.  
 

 

Здійснювати самоаналіз педагогічної діяльності: 

1) визначати пріоритетні напрямки організації діяльності; 

2) уявляти бажані результати власної професійної діяльності; 

3) характеризувати, оцінювати, аналізувати й узагальнювати педагогічну  

діяльність своїх колег; 

4) аналізувати і акумулювати у своєму досвіді кращі зразки педагогічної 

практики; 

5) робити глибокий самоаналіз власної практичної діяльності; 

6) встановлювати рівень результативності (позитивний чи негативний) 

власної діяльності; 

7) будувати та реалізувати кроки виходу із проблемних ситуацій; 

8) здійснювати самоаналіз власних особистісних досягнень; 

9) прогнозувати  підвищення  ефективності власної роботи. 

Оцінно-рефлексивна діяльність 

24.  Адекватно оцінювати власну діяльність. 

25.  Давати характеристику і самооцінку різним етапам власної професійної  

діяльності. 

26.  Оцінювати результати своєї роботи, керуючись  інформацією з різних 

джерел (діти, колеги, наставники, працівники адміністрації, батьки). 

27.  Об’єктивно оцінювати діяльність колег. 

28.  Об’єктивно  і неупереджено оцінювати педагогічні факти та явища. 

Професійний вектор. Рефлексія взаємодії з вихованцями 

29.  Встановлювати зв’язок між способами своєї праці та результатами 

навченості, розвитку й вихованості дітей. 

30.  Бачити особистість дитини в цілому у взаємозв’язку того, що вона 

говорить, думає, робить. 

31.  Ураховувати потреби дітей у близькому спілкуванні. 

32.  Підтримувати і спрямовувати  емоційність  дітей. 

33.  Розвивати в дітях здатність до самонавчання, саморозвитку та 

самовиховання. 

34.  Забезпечити кожній дитини підтримку в русі до самореалізації та творчого 

самовизначення. 

35.  Вибудувати стосунки з вихованцями на засадах партнерства, співтворчості 

та рівноправності. 
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Додаток Ж 

Дидактичні та інтерактивні вправи й ігри для педагогів 

Діагностично-емоційні вправи 

Мета: визначити рівень психологічного настрою, зняття емоційної 

напруженості, навчання регулювання поведінки у групі. 

Вправа „Автопортрет” 

Порядок проведення:учасникам пропонується розслабитися та заплющити очі. 

Потім подумки проговорити, що зараз вони побачать найунікальнішу та 

найнеповторнішу людину у світі. Через кілька хвилин, розплющивши очі, 

учасники уважно розглядають себе у дзеркалі. Своє перше враження від 

побаченого потрібно зобразити на аркуші паперу. Це може бути звичайний 

автопортрет чи автопортрет у вигляді шаржу, алегорії тощо. Запропонувати 

усміхнутися і сказати комплімент своєму відображенню. 

Рефлексія: що Ви відчули, коли побачили своє відображення у дзеркалі? Що ви 

дізналися про себе після виконання цієї вправи?  

Вправа „Як ми виглядаємо збоку?” 

Порядок проведення: ведучий наголошує, що психоемоційний стан педагога не 

є особистою справою, бо його настрій позначається і на вихованцях, і на 

колегах, батьках, впливає на міжособистісні стосунки, створює певну 

атмосферу у комунікації; нерідко вираз обличчя і погляд впливають на 

оточуючих сильніше, ніж слова. Запропонувати учасникам показати обличчям 

той вираз, який буде сприйнятливим і самій людині, і іншим навколо.  

Рефлексія. Опишіть свої відчуття? Важко чи легко було виконати вправу? 

Чому? 

Вправа „Слухаємо себе” 

Порядок проведення: учасникам пропонується сісти в зручну позу, на 1-2 

хвилини заплющити очі, розслабитися і прислухатися до себе, немовби 

зазирнути в себе і подумати: що він відчуває, який у нього настрій. Потім, не 

розплющуючи очей, учасники по черзі розповідають про свої відчуття. 
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Варіант: учасники після внутрішнього занурення можуть на аркуші паперу 

схематично зобразити свій стан або обрати потрібне зображення на 

підготовленому ведучим стенді. 

Вправа „Термометр” 

Порядок проведення: учасники на шкалі від + 12 та – 12 виставляють за 

допомогою крапок свої відчуття, переживання, емоційний стан. Позитивний 

емоційний стан групи виявляється за крапками у верхній частині термометру. 

Вправа „Міміка” 

Порядок проведення: ведучий наголошує, що рухи м’язів обличчя, які 

виражають внутрішній душевний стан, називають мімікою. Міміка – це 

важливий елемент спілкування людей. Учасникам пропонується перед 

дзеркалом зобразити мімікою емоції і спробувати дати об’єктивну 

характеристику себе; можна намалювати себе в емоції, розказати якусь історію 

від імені емоції або від імені людини, яка ніби спостерігає збоку. 

Вправа „Фігурки” 

Порядок проведення: ведучий вирізає з кольорового паперу фігурки звірів, 

домашніх тварин, рослин, геометричних фігур, будинків, побутових речей 

тощо. Кожен з кольорів символізує певний емоційний стан, про що учасникам 

повідомляють. Перед початком заходу фігурки розкладаються на столі. 

Кожному з учасників пропонується обрати собі одну з фігурок, колір якої 

відповідає його емоційному стану. Далі ведучий просить усіх підняти свої 

фігурки, щоб він міг орієнтуватися в емоційному стані групи.   

Вправа „Кольорова рефлексія” 

Порядок проведення: учасникам пропонується   визначити власний настрій 

після проведеного заходу, обравши (або намалювавши) предмет (стрічку) 

відповідного кольору. Пояснити свій вибір.  

Рефлексія. Які емоції поєднав вибраний Вами колір?  

Вправа „Дерево почуттів” 

Порядок проведення: учасникам пропонується визначити власний настрій і 

повісити яблуко відповідного кольору. Значення кольорів: червоний – 
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комфортний, захоплений; помаранчевий – радісний, теплий; жовтий – світлий, 

приємний; зелений – спокійний; синій – незадоволений, сумний; фіолетовий – 

тривожний, напружений; чорний – зневіра, смуток.  

Вправа „Прогноз погоди” 

Порядок проведення: кожний із учасників має розповісти про свій теперішній 

душевний стан мовою „прогнозу погоди”, наприклад, якій порі року це 

відповідає? Похмуро чи ясно? Вітряно чи тихо? Чи є опади? Яка температура? 

(позначається на аркуші паперу). Після того, як усі висловилися, позначки 

температури з’єднуються у графік. 

Рефлексія. Які відчуття від споглядання на графік „загальної” температури? Чи 

усвідомлюється особиста роль у спільному емоційному стані? Від чого 

залежить прогноз погоди у групі? 

Вправа  „Мій настрій”.  

Порядок проведення. Учасники на папері зображують свій настрій і дарують 

аркуш сусідові із словами „Я дарую тобі свій …настрій”. 

Вправа „Струм” 

Порядок проведення: усі учасники беруться за руки, утворивши одне велике 

коло. Ведучий потискує руку сусіда праворуч, той передає „струм” далі, по 

колу. Коли потиск-„струм” доходить до ведучого, він спрямовує його в інший 

бік. 

Графічні тест-вправи  

Мета: здійснення рефлексивного оцінювання та самоаналізу за допомогою 

малюнків, схем, таблиць, діаграм. 

Вправа  „Мій Всесвіт” 

Порядок проведення. Учасники на аркушах паперу малюють сонце, у центрі 

пишуть велику літеру „Я”. Від „Я”-центру свого Всесвіту креслять лінії до 

зірок і планет: Моє улюблене заняття…Мій улюблений колір…Моя улюблена 

тварина…Мій найкращий друг…Мій улюблений звук…Мій улюблений 

запах…Моя улюблена гра…Мій улюблений одяг…Моя улюблена 

музика…Моя улюблена пора року…Що я найбільш люблю робити…Місце, де 
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я найбільше люблю бувати…Мій улюблений співак або група…Мої улюблені 

герої… 

Рефлексія. Чи на усі запитання було легко відповідати? Які викликали 

найбільшу складність? 

Вправа  „Моя образа” 

Порядок проведення. Учасників просять пригадати випадок, коли вони 

почували сильну образу, згадати свої переживання , намалювати або описати їх 

будь-яким способом. 

Рефлексія. Що Ви тепер думаєте про свою образу? Чи довго збираєтеся її 

пам'ятати? Чи треба відповідати образою на образу? Як поводитися з 

кривдником? 

Вправа „Маски” 

Порядок проведення. Ведучий наголошує, що кожна людина на своєму 

життєвому шляху „приміряє на себе різні соціальні ролі”, тобто міняє маски. 

Учасникам пропонується знайти та розглянути ті соціальні ролі, які є 

головними у житті; обрати та уявити їх у вигляді масок (маски робляться 

власноруч за допомогою паперу, фарб, олівців, клею тощо). Орієнтовні теми 

для обговорення: 1) улюблена життєва роль; 2) ненависна роль; 3) омріяна роль 

у майбутньому.  

Рефлексія. Чи зазнавали Ви труднощів у процесі роботи? На Вашу думку, про 

що це свідчить? Що Ви відчували під час виконання цієї вправи? Що Ви 

дізналися про себе після виконання цієї вправи? Чи корисна для Вас була ця 

вправа? 

Вправа „Я очима себе та інших” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується заповнити кожну графу таблиці 

і словами-епітетами, які спонтанно спадуть на думку. 

№ „Я” 

очима 

себе 

„Я” 

очима 

батьків 

„Я” 

очима 

близьких 

„Я” 

очима 

друзів 

„Я” 

очима 

колег 

„Я” очима 

начальства 

„Я” очима 

вихованців 

„Я” 

очима 

значущої 

людини 
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Рефлексія. Чи корисна була ця вправа? Чи зазнавали Ви труднощів у процесі 

роботи? Про що свідчить? Яку графу було важко заповнювати? Чому? Що Ви 

дізналися про себе після виконання цієї вправи? 

Вправа „Що я даю людям” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується взяти аркуш паперу, поділити 

його на дві частини, на одній намалювати те, що педагог дає людям, на іншій – 

що отримує від них. Це можна зробити у вигляді колажу. 

Рефлексія. Яку із частин запропонованого завдання Вам було легше 

виконувати? Чому? 

Вправа „Мова жестів” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується пригадати важливі емоційні 

моменти життя, а також пози, жести, що їх супроводжували; зафіксувати все в 

таблиці. 

 

№ Важливі моменти 

життя 

Почуття, 

емоційний стан 

Характерний 

малюнок 

Характерна поза 

(малюнок) 

     

 

Вправа „Колесо життя”. Мета:визначити, скільки часу витрачається на 

кожну із сфер життя. 

Порядок проведення. Перед педагогом лежить аркуш паперу, на якому 

намальовано коло (колесо). Коло (колесо)  – це зріз його життя, одного дня. 

Спочатку коло ділять пунктирними лініями на чотири умовні частини. У 

кожній чверті умовно – 6 годин. Пропонується показати схематично, від-

значаючи на колі, скільки часу в них витрачається на: сон; сім’ю;  роботу; 

друзів; виконання домашніх доручень; виконання службових справ тощо. 

Рефлексі. Чи задоволені Ви самі тим, як проходить Ваш день? Що Ви хотіли б 

змінити у своєму житті?  
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Вправа „Інвентаризація недоробок” 

Порядок проведення: 

1. Складіть список недороблених справ (наприклад, „почала в’язати кофту і не 

дов’язала”, „почала збирати дидактичний матеріал до тематичного блоку 

„Комахи” і кинула”). Скільки їх вийшло? Який відсоток Вашої енергії 

потрібний, щоб підтримувати ці справи в незавершеному стані? 

2. Ще один список складніший – нереалізовані мрії („хочу зробити ремонт, але 

ніяк не зберуся”, „хочу зробити каталог статей фахової преси, але все руки 

не доходять” тощо). Скільки пунктів у ньому? А відсоток затрачуваної на ці 

роздуми енергії? 

3. А далі ще складніше – список людей, із якими Ви реально зараз не 

спілкуєтеся, але продовжуєте вести уявні діалоги й суперечки, прагнучи 

дотепер довести їм щось: „От бачила б мене колишня завідуюча, вона б…” 

тощо. Наскільки довгий цей список? А наскільки він енергоємний? 

4. Визначте кількість всієї енергії, яку Ви витрачаєте на недоробки й 

незавершеності. 

Вправа  „Боротьба з недоробками” 

Порядок проведення: 

1. Покладіть перед собою списки із вправи „Інвентаризація недоробок”. 

2. Перегляньте список, запитуючи себе: „Що найстрашніше трапиться, якщо я 

це взагалі не буду робити й не турбуватимуся про його існування?” 

Викресліть безжалісно все те, що можна зовсім не робити! 

3. Недоробки, які залишилися, перевірте, використовуючи вправу „Чого ж я 

хочу?” 

4. Запишіть їх у вигляді списку цілей, вказуючи реальні строки виконання 

5. Регулярно переглядайте цей список, намагаючись не відступати від 

наміченого плану 

6. Повторюйте цю процедуру досить регулярно, як тільки відчуваєте 

нагромадження втоми й ліні, але врахуйте, що невеликий запас „недоробок” 

завжди повинен бути під рукою, щоб було чим зайнятися. 
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Вправа „Приховані скарби” 

Порядок проведення. Кожний учасник отримує аркуш паперу з таблицею із 

шістьма клітинами і записаними критеріями. За сім хвилин вони мають знайти 

в   аудиторії двох людей, які задовольняють відповідним критеріям й зібрати 

(у клітинах) їх підписи. 

 

Має 

оригінальне 

хобі 

Є 

середньою 

дитиною в 

родині 

Знає гарний 

жарт 

 (і може 

розказати) 

Володіє 

артистичними 

здібностями 

Нещодавно 

здобула 

якусь нову 

звичку 

Говорить 

більше, 

ніж двома 

мовами 

      

  

Рефлексія. Чи вдалося виконати завдання? Чи легко було це зробити? Чому? 

Що було найважчим? Що нового Ви дізналися про своїх колег? 

Вправа  „Дім звичок” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується  намалювати дім із Чарівної 

країни для своїх звичок. Рефлексія. Що потрібно для того, щоб виробити у Вас 

певну позитивну звичку? Що залежить від Вас?  

Вправа  „Поведінковий аналіз”.  

Порядок проведення. 

1. Заповніть таблицю своїх умінь і навичок. Намагайтеся, щоб у кожному 

стовпчику було не менше 5-7 висловлювань. 

2. Зверніть увагу на 1-й стовпчик. Чим схожі Ваші вміння? Як Ви дізнаєтеся, 

що вмієте це робити досить добре? 

3. Що в „зоні найближчого розвитку” (стовпчик 2)? Чим ці вміння схожі й 

відрізняються від тих, які є вже? Які переконання допомагають успішно 

освоїти нову діяльність? 

4. Що в 3-му стовпчику? Це мрії чи досить реалістичні плани? Що відбудеться 

з вивченням цих нових можливостей, якщо використовувати ті способи й 

переконання, які допомагали  Вам у стовпчиках 1 і 2? 
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5. Що лежить у зоні обмежень (стовпчик 4)? Ці обмеження моральні? 

Фізіологічні? Психологічні? Що змінилося б у Вашому житті, якби Ви 

вважали, що можливо освоїти те, що виявилося в колонці 4? 

Вправа „За що я вдячна своїй Долі?” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується схематично зобразити власну 

Долю і написати, за що вдячні їй 

Вправа „Моя вершина”. 

Порядок проведення. Намалюйте вершину, на яку прагнете зійти. З лівої 

сторони (з рухом вверх) напишіть позитивні риси власного характеру, які 

допоможуть Вам у цьому, а справа гори (з рухом вниз) – риси, що заважатимуть 

це зробити  (спочатку 5, потім 10). Цей малюнок повісьте на видному місці і час 

від часу звертайтесь до нього: набиратись сил і впевненості від читання і 

усвідомлення своїх плюсів і нагадування  про необхідність долати в собі 

непотрібне. 

Ігри із застосуванням ІМН 

(інтерактивних методів та прийомів навчання) 

Мета: сприяти активності та організації учасників для рефлексивного 

навчання,актуалізації опорних знань, уявлень педагогів  

Гра „Імена почуттів” (метод „Акваріум”) 

Порядок проведення. Учасники першої підгрупи сидять у внутрішньому колі і 

1) озвучують ситуацію, запропоновану тренером („Відтінки одних і тих же 

почуттів вдома, на роботі, у колі друзів, у рамках тренінгу: оцініть 

інтенсивність”); 2) обговорюють її; 3) доходять спільного рішення; 4) займають 

місце у зовнішньому колі. Далі, по черзі у внутрішньому колі засідає інша 

група, обговорюючи ту ж проблему, тільки по відношенню до іншого почуття. 

Рефлексія. Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? Чи була ця думка достатньо 

аргументована, доведена? Який з аргументів ви вважаєте найбільш 

переконливим? 
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Гра „Мотиви самопізнання” (метод „Мозковий штурм”) 

Порядок проведення. Учасникам ставиться для обговорення проблема ролі 

мотивів самопізнання у професійній діяльності. У командах йде обговорення 

питання і пошук оптимальних варіантів.  

Рефлексія. Коли виникаєнеобхідність у самопізнанні? Які причини можуть 

спонукати педагога замислитись про власний саморозвиток? Що дає педагогу 

процес вивчення себе? Для чого педагог пізнає себе? 

Гра „Я-реальне, Я-ідеальне” (метод „Снігова куля”). 

Порядок проведення. Визначену проблему обговорюють спочатку у парах, 

потім об’єднуються у четвірки. Обов’язково доходять згоди і приймають 

спільне рішення. Згодом четвірки об’єднуються у вісімки, узгоджуються 

позиції і виробляється колективне рішення. 

Гра „Види самооцінок” (метод „Броунівський рух”) 

Порядок проведення. Кожний учасник отримує свій „навчальний блок” з теми. 

Протягом кількох хвилин читає інформацію, а потім, рухаючись між колегами, 

по черзі ділиться набутою інформацією. Потрібно обійти і проінформувати 

якнайбільше людей.  

Рефлексія. Будь-яка інформація краще засвоюється, коли переказуєш її або 

навчаєш іншого. 

Гра „Діалог із самим собою” (метод „Карусель”) 

Порядок проведення. Учасники, що сидять у внутрішньому колі, розташовані 

спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Таким чином, кожний сидить 

напроти іншого, запитує, висловлює і вислуховує ідеї (аргументи, приклади). 

Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє – рухливе: за сигналом ведучого усі 

учасники пересуваються на один стілець вправо і появляються перед новим 

партнером, з яким повторюють ту ж процедуру. Мета – пройти все коло, 

виконуючи поставлене завдання. 

Завдання: відповісти на усі запитання „контрольного їжака” (Яка? Якого? 

Який? Чи? Що?) 

Запитання для контрольного списку: 
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- Яка справа із усіх, якими я зараз займаюсь, має для мене особливе значення? 

- Якого результату у цій справі я дійсно хотіла б досягти? 

- Який перший крок я маю зробити, щоб цей результат став реальністю? 

- Чи все залежить тільки від мене? Чи відповідаю я особисто за результат?  

- Чи вірю я в досягнення результату? Чим викликані мої сумніви? 

- Що мені заважало зробити це раніше? Які можливі перешкоди у досягненні 

результату я бачу в перспективі? Якщо я досягну мети, які позитивні зміни 

відбудуться у моєму житті? 

Гра  „Педагогічні ситуації” (кейс-метод) 

Порядок проведення. Учасникам кожної команди для обговорення 

пропонуються педагогічні задачі. Після озвучування усіх ситуативних задач, 

„заповнюється” педагогічний кейс. 

Гра „Ланцюжок запитань” (метод „Діалог Сократа) 

Порядок проведення Учасники за допомогою нескладних запитань знаходять 

альтернативні шляхи вирішення питання „Реальні кроки щодо вироблення у 

людини звички до рефлексії”. 

Гра „Рефлексивний механізм” (метод „Діалог Ривіна”) 

Порядок проведення. Учасники команд отримують тексти з певною 

інформацією для ознайомлення. Для озвучення опрацьованого тексту учасники: 

1) називають ключові ідею і слово у тексті;  2) пояснюють значення нових слів і 

словосполучень; 3) складають речення з ключовим і новими словами; 4) 

встановлюють зв’язки та залежність між об’єктами, про які йде мова у тексті; 5) 

пов’язують засвоєну інформацію з раніше прочитаним і вивченим матеріалом; 

6) відповідають на запитання інших учасників за змістом тексту. 

Гра „Зошит самоосвіти” (метод „Дискусійна сітка”) 

Порядок проведення.  Учасникам гри пропонують висловитися з приводу 

певної проблеми і записати свої міркування у графічну сітку. Спочатку графи 

„так” і „ні” заповнюється індивідуально, потім у парах, потім у четвірках. 

Обговорення позицій здійснюється по черзі. 

Орієнтовний зразок дискусійної сітки. 



 340 

ТАК                                                                                     НІ 

______________ 

______________ 

______________ 

Чи повинен педагог 

звітуватися за ведення 

зошита самоосвіти? 

______________ 

______________ 

______________ 

 

Репрезентаційні вправи 

Мета: розвивати уміння самопрезентації. 

Вправа „Знайомство – представлення” 

Порядок проведення. Педагог представляє всім свою візитну картку – це може 

бути пісня, вірш, афоризм, девіз, малюнок, розповідь про себе тощо. 

Вправа  „Моє ім’я і особистісна риса” 

Порядок проведення. Учасник називає своє ім’я та рису характеру, яка 

починається на першу літеру імені. 

Рефлексія. Кожна людина – це окреме „Я”, це особистість, яка мало  чим 

подібна на сусіда. Ви говорите по-різному, думаєте, висловлюєтесь, уболіваєте 

один за одного, іноді сперечаєтесь, але завжди повинні пам’ятати, що всі люди 

на Землі мають однакові права, і головне їх право – право  бути такими, якими 

вони є. 

Вправа  „Моє ім’я в історії” 

Порядок проведення. Учасник має пригадати, у якій історичній ситуації 

(літературному творі, пісні, казці тощо) фігурувало його ім’я, і наскільки 

імпонує йому герой, що його носив. Також доцільні розповіді про історію свого 

імені. 

Вправа  „Моя улюблена іграшка (казка)” 

Порядок проведення. Учасники по черзі розповідають про свою улюблену 

дитячу іграшку (казку), уточнюють, яку роль це відіграло в їх подальшому 

житті.  

Рефлексія. Психологи стверджують, що вибір певної іграшки (казки) у 

дитинстві може впливати на риси характеру дорослої людини. Чи дійсно це так, 

з огляду на Ваші улюблені іграшку та казку? 
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Вправа „На якого казкового героя я схожий?” 

Правило гри. Учасник кидає м’яч іншому, називаючи при цьому казкового 

героя, якого йому нагадує колега. Той, у свою чергу, кидає м’яч наступній 

людині, проговорюючи іншого героя. Останній учасник, до якого потрапив 

м’яч, повертає його ому, від кого отримав і висловлює думку щодо 

повідомленої асоціації. Доки усі учасники не висловляться щодо отриманих 

асоціацій, вправа триває у зворотному напрямі. 

Вправа  „Особиста річ про мене…” 

Порядок проведення. Учасники по черзі беруть в руки якусь власну річ, і від її  

імені розповідають про себе (наприклад, „я – записник Олени, знаю її дуже 

недавно, але можу розповісти таке…”).  

Рефлексія. Уміння розкриватися перед іншими – важливіша особистісна якість, 

яка сприяє встановленню контакту з людьми. Якщо людина не відкрита, не 

бажає розповідати про свої переживання і надії, промахи і невдачі, це, з одного 

боку, створює у інших враження успішності, доброту цієї людини, але, з іншого 

– заважає побудові щирих стосунків, взаємодопомозі в групі. 

Вправа  „Мій день” 

Порядок проведення. Кожному учаснику пропонується поділитися з групою 

тим, чому, на його думку, він навчився за день.  

Рефлексія. Це дає йому відчуття певного успіху в навчальній роботі. Без чіткого 

акту згадування педагоги часто не усвідомлюють, які конкретні знання вони 

засвоюють щодня у власному закладі, за його межами, в рамках певних 

методичних заходів. Усвідомлення  того, що він навчається чомусь корисному, 

грає позитивну роль у розвитку його „Я – концепції”, педагогічної і 

рефлексивної культури загалом.  

Вправа „Самореклама” 

Порядок проведення. Учасникам по черзі необхідно заявити про себе: це може 

бути оголошення в газеті або усне повідомлення у вигляді реклами. 
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Вправа „Не хочу хвалитися, але я…” 

Порядок проведення. Учасники сідають в коло, кожен по черзі називає своє 

ім’я та продовжує фразу, що починається зі слів: „Не хочу хвалитися, але я…”. 

Рефлексія.Кожний по черзі спочатку говорить про те, що цьому найбільше 

сподобалось у вправі, потім учасники кажуть про свої відчуття. 

Вправа „Самооцінка: мої сильні сторони” 

Порядок проведення. Усі педагоги сідають у коло. Кожний член колективу по 

черзі має розповісти про свої сильні сторони – про те, що він любить, що цінує і 

приймає в собі, про те, що дає йому почуття впевненості. Важливо, щоб при 

цьому педагоги не применшували своїх достоїнств, не іронізували над собою, 

щоб говорили прямо, без натяків. Ця вправа спрямована на розвиток уміння 

мислити про себе позитивно, тому, виконуючи її, необхідно уникати будь-яких 

висловлювань про свої недоліки. 

Вправа „Самоаналіз: що мене хвилює” 

Порядок проведення. Педагог складає власну ієрархію самосприйняття – що 

найбільше хвилює в самому собі: стиль та манера поведінки, зовнішній вигляд, 

взаємини з людьми, ставлення людей, результати власної діяльності, свій 

внутрішній світ тощо. 

Вправа-есе „Я” 

Порядок проведення. Запропонувати педагогам написати есе з теми „Особисті 

риси, що визначають мій успіх”. При цьому важливо, щоб педагоги з розмаїття 

своїх достоїнств називали кілька найбільш значущих для них. Запропонувати 

згадати, які достоїнства були притаманними педагогу  десять років назад, а які 

– п’ятнадцять. Звернути увагу на те, що важливо пам'ятати себе в різні періоди 

часу й фіксувати зміни. 

Вправа „Квітка успіху” 

Порядок проведення. 1. На кожній  пелюстці потрібно записати складові 

професійного успіху педагога дошкільного навчального закладу. Якщо це 

складно зробити, то можна згадати знайому людину, яка є успішною і записати 

ті її  особистісні особливості та умови, які сприяли її успіху. 2. Перевернути 
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квітку і на звороті  пелюсток записати назву  перешкод до  успіху. 3. Загнути 

вниз ті пелюстки, на звороті яких записані перешкоди до нього. 4. 

Проаналізувати, скільки пелюсток прийшлося загнути. Саме на стільки 

зменшуються  шанси на  успіх. Висновок: Успіх залежить від нас самих, від 

ставлення до себе і обставин.  

Рефлексія: Які думки у вас виникали під час виконання цієї вправи? З якою 

метою виконувалася ця вправа? Поділіться власним досвідом супроводу або 

особистим зростанням. 

Вправа  „Продовж за мною” 

Порядок проведення.Учасники ланцюжком продовжують речення, початі 

ведучим:  Найбільше мені подобається в собі…Я почуваюся щасливим, 

коли…Мене виводить із себе…Я сумую тоді, коли…Я радію, коли…Мне 

дратує…У мене викликає інтерес…Мене може розвеселити… Я боюсь, що… 

Моя улюблена гра…Я гніваюсь, коли…У мене викликає роздратування… 

Понад усе я люблю…Я дивуюсь, коли… Я серджусь, якщо… Мені приємні… 

Рефлексія. На які запитання було легше відповідати? Які відповіді були 

несподіваними для Вас самих? Які висновки після вправи зробили для себе? 

Вправа „Незакінчене речення” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується уважно прочитати початок 

речення та продовжити його. Приклади речень: Я є … Коли мене чекають 

великі труднощі, то я…Я могла б бути щасливою, якби…У порівнянні з 

більшістю інших сімей, моя сім’я…Зробила б усе, щоб забути…Інколи  у моїй 

душі прокидається… Якщо усі проти мене, то я…Сподіваюсь на те, що … 

Люди, з якими я працюю…Моя сім’я ставиться до мене, як…Коли до мене 

наближається керівник, я… Мені приємно, коли у педагогічній роботі… Мені 

прикро, але я мушу визнати, що… Коли в мене виникають проблеми на роботі, 

я… Люди, які працюють зі мною… Більше всього я хотіла б у житті… 
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Навчальні інтерактивні вправи 

Мета: створити умови для самозаглиблення кожного та ефективної співпраці у 

групі, удосконалювати комунікативні та емпатійні уміння, навички 

кооперативного спілкування. 

Вправа  „Комплімент” 

Порядок проведення. Учасники мають згадати, що комплімент – це люб’язний 

вислів зі схваленням, тому потрібно, звертаючись до кожного на ім’я, сказати 

комплімент, підкресливши ту чи іншу найкращу рису колеги. 

Рефлексія. Кому було важко сказати комплімент? Кому було приємно чути 

гарні слова? Можливо, хтось не згодний з оцінкою колеги? Як ви гадаєте, чому 

між людьми виникають непорозуміння, суперечки, конфлікти? Чому ми інколи 

не можемо або не хочемо зрозуміти співрозмовника, подивитися на ситуацію 

його очима? 

Вправа  „Опудало” 

Порядок проведення. Учасники мають уявити, що  в центрі кола стоїть дуже 

несимпатичне опудало. Воно наділено усіма тими якостями, які ми вважаємо за 

свої недоліки. Той, хто визнає за собою якийсь недолік, звертається до опудала 

зі словами: „Жалюгідне опудало, ти …”. 

Рефлексія. Кожна людина має свої недоліки. Чи настільки вони страшні, як ми 

часом собі це уявляємо? Обговорення позитивних сторін названих „недоліків”. 

Вправа „Відгадай” 

Порядок проведення. Учасники об’єднуються у малі групи.  Кожній на стіл 

розставляються картки із написаним терміном таким чином, щоб група не 

могла бачити його, а іншим було добре видно. Групам пропонується протягом 

п’яти хвилин скласти п’ять „закритих” (відповідь може бути тільки „так” або 

„ні”) запитань, що дозволять учасникам  дати визначення свого терміна 

(Наприклад: Це стосується діяльності педагога? Це явище? Чи пов’язано це з 

психологією? Це емоція (якість, риса)? тощо). Далі зорганізується групова 

взаємодія: групи обмінюються запитаннями, намагаючись відгадати своє 

поняття та визначити його. Група має право поставити відразу тільки одне 
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запитання, попередньо визначивши іншу гру, що буде на нього відповідати. Усі 

інші групи по черзі відповідають на запитання кожної групи. Якщо група не 

визначила своє поняття, поставивши всі п’ять запитань, ведучий пропонує 

іншим групам допомогти їй дати визначення поняття, прямо не вказуючи на 

нього (це можуть бути асоціації, порівняння тощо). Потім групі надається ще 

одна спроба. 

Вправа „Переформулювання” („Зіпсований телефон”) 

Порядок проведення. Для кожної малої групи готується аркуші з текстом певної 

фрази (прислів’я).  

Інструкція для учасників груп: 

- прочитайте вислів, загорніть частину аркушу із записом, на чистому 

полі записати переказ цього вислову своїми словами близько  до тексту; 

- загорнути свій запис та передати аркуш наступному учасникові за 

чергою (для цього дається тільки одна хвилина); 

- кожний наступний виконавець вправи не повинен бачити попередні 

записи, окрім останнього;  

- виконати вправу повинен кожний учасник групи. 

Після завершення роботи останній учасник, не розгортаючи, озвучує першу і 

останню фрази на аркуші групи для порівняння. Потім читаються усі вислови у 

черговості їх запису, щоб прослідкувати, як змінювалася фраза від людини до 

людини. 

Рефлексія. Який висновок можна зробити після цієї гри? Що може статися 

внаслідок неправильного передавання (засвоєння)  інформації? Як можна цьому 

запобігти? У яких випадках важливе правильне переформулювання? Де ви 

можете використовувати цей досвід у своєму житті, роботі? 

Вправа „Бажано. Обов’язково. Не можна” 

Порядок проведення. Учасники об’єднуються у малі групи. Кожна група на 

великому аркуші паперу має визначити норми поведінки під час рефлексивного 

навчання (заходу), об’єднавши ці норми в три групи (по 4 в кожній): „бажано”, 

„обов’язково”, „не можна”. Напрацьовані правила група записує на свій аркуш. 
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По завершенні всі групи презентують результати роботи. Разом відзначають ті 

правила, які збіглися в усіх групах і виписуються на окремий аркуш паперу. 

При цьому зміст і формулювання правил уточнюються й обговорюються. Після 

обговорення учасники приймають правила шляхом голосування. 

Вправа „Так. Ні” 

Порядок проведення. Учасники сидять у колі, кожний отримує дві картки зі 

словами „так”, „ні”. Ведучий зачитує певне твердження і дає 1-2 хвилини для 

самостійного його осмислення. Після чого кожний учасник вибирає і показує 

картку, що означає згоду або незгоду з озвученим твердженням. Коли всі 

педагоги зробили свій вибір, ведучий пропонує двом учасникам з 

протилежними думками навести аргументи на захист своїх позицій. 

Вправа  „Побудова системи причин” 

Порядок проведення. Ведучий задає певну подію (Наприклад: „Одна людина 

несподівано брутально відповіла на запитання іншої людини”). Необхідно 

назвати якомога більш можливих причин цього, користуючись створеним 

спільно в групі алгоритмом пояснення причини.  

Вправа  „Складання історій” 

Порядок проведення. З групи вибирається учасник, який починає складати 

історію (на будь-який проблемний сюжет. Наприклад: Вранці була неприємна 

розмова з начальником…(На мене зранку накричали…; Вислухала сьогодні 

претензію батьків…), другий продовжує. У результаті повинно вийти спільне 

оповідання. 

Вправа „Людські почуття” 

Порядок проведення. Учасникам роздаються на макетах-метеликах зображення 

різних людських почуттів. Потрібно за допомогою міміки та жестів зобразити 

їх без слів. Одна група показує, решта відгадують почуття. Варіанти: радість, 

здивування, страх, гнів. 

Рефлексія. Що нам дало виконання цієї вправи? Які почуття у вас виникли під 

час цієї вправи? 
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Вправа „Моя помилка” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується розповісти про свою помилку, 

що допустили в особистісному житті, професійній діяльності, або про щось 

таке, що зараз жалкують.   

Рефлексія. Як бачите, помилки бувають у всіх, головне треба вірите в себе. 

Адже ми вже знаємо свої недоліки, знаємо і свої достоїнства. А достоїнств і 

гарних рис в кожному з вас  - більше. 

Вправа „Валіза” 

Порядок проведення. Один з учасників виходить з кімнати, а інші починають 

„збирати йому в далеку дорогу валізу”. У цю „валізу” „складають” те, що, на 

думку групи, допоможе цій людині у спілкуванні з іншими людьми, тобто ті 

позитивні риси, які група особливо цінує в цій людині.  

Вправа „Ярлики” 

Порядок проведення. Учасники об’єднуються у 3 групи. Кожному тренр одягає 

на голову „корону” з написами: „Усміхайся мені”, „Будь похмурим”, 

„Розмовляй зі мною так, ніби мені 5 років”, „Підбадьорюй мене”, „Кажи, що я 

нічого не вмію”, „Жалій мене”, так, щоб учасники не бачили, що на ній 

написано. Після цього кожній групі дається завдання скласти картину з 

розрізаних шматочків, але звертатися під час роботи до учасника своєї групи 

потрібно так, як написано на його „короні”. 

Рефлексія. Чи сподобалось вам, коли з вами спілкувались таким чином? Чим в 

реальному житті можуть бути „корони”? Як впливає наявність подібних 

ярликів на спілкування? Як часто ми бачимо ситуацію із навішування ярликів? 

Як дитина реагує на ярлик? Як можна змінити уявлення людини про вас? Чи 

легко позбутися ярлика, коли він уже існує? Як це зробити? 

Вправа „Уявлення успіху” 

Порядок проведення. Учасників просять уявити собі, як би вони хотіли заново 

виявити себе в тих ситуаціях, які в минулому були для них невдалими.  

Рефлексія. На цій стадії акцентується поняття „позитивна думка”. 

Контролюючи свої думки, ми здатні переконати себе в тому, що можемо, якщо 
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захочемо, стати кращими, ніж є зараз. Нас характеризує те, як ми самі себе 

сприймаємо, і можемо стати саме такими, якими, на наше переконання, ми 

здатні стати. 

 Вправа  „Рефлексивний цитатник” 

Порядок проведення. Учасники команд отримують аркуш паперу з цитатою. 

Після обговорення пояснюють їх значення, приводячи в якості ілюстрації 

приклади із особистісного та професійного життя. 

Орієнтовні цитати: „Володіти собою настільки, щоб поважати  інших,  як 

самого себе, і поводитися з ними так, як ми бажаємо, щоб з нами поводились, - 

ось що можна назвати вченням про людинолюбство” (Конфуцій); „Будьте 

уважними до власних думок,  вони – початок вчинків” (Лао Цзи); „Наше життя” 

є тим, що ми думаємо про нього” (М.Аврелій); „Усі перемоги починаються 

перемогою над самим собою” (Л.Леонов); „Є у людини два світи: Із них – один, 

що нас творив, А другий завжди твориш ти. У міру власних сил” 

(М. Заболоцький);  „Хто хоче зрушити світ, той нехай почне із себе” (Сократ);  

„Людина страждає не стільки від того, що відбувається, скільки від того, як 

вона оцінює те, що відбувається” (Монтень); „На кожну людину, як і на кожний 

вчинок, варто дивитися з певної відстані. Декого можна зрозуміти, розглядаючи 

зблизька. Інші  стають зрозумілими тільки на відстані” (Ларошфуко). 

Рефлексія. Аналізуючи подібні висловлювання, педагоги можуть прийти до 

усвідомлення тих великих можливостей, які вони мають для направлення своїх 

думок, а на основі цього і почуттів,  в сприятливе  для особистого розвитку 

середовище. 

Медитативно-релаксаційні вправи 

Вправа „Визначення рівня щастя” 

Інструкція. 

1. Сядьте зручно. Розслабтеся. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. 

Викличте в спогадах той день, коли ви почувалися абсолютно щасливим. 

Спробуйте пережити цей стан щастя. А в чому він виражається особисто у 

вас? У відсутності тривог, сумнівів? У відчутті удачі, подолання всіх 
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перешкод? В усвідомленні власної унікальності, неповторності, упевненості 

в собі? У впевненості в любові й дружбі оточуючих? 

2. Спробуйте визначити свій рівень щастя на сьогоднішній день. Що вам 

заважає насолодитися етапом щасливої людини на всі 100 відсотків? Ви 

тривожитеся про майбутнє? Вас тривожить щось у минулому? Ви 

порівнюєте себе з кимось? Ви відчуваєте, що вас хтось несправедливо 

скривдив? Ви хочете помститися комусь? Ви відчуваєте, що „все марно, все 

безнадійно”?  

3. Складіть перелік усього того, за що ви можете бути вдячні долі в цей 

момент. Простежте, щоб до вашого переліку було включено все, що варте 

подяки: сонячний день, ваше здоров'я, здоров’я членів родини, несподівана 

радість, цікавий епізод, житло, їжа, краса, любов, мир. Не впадайте в 

сумніви, скепсис, іронію. Ви фіксуєте факт, що у вашому житті чимало 

досить позитивних моментів. 

4. Зафіксуйте в собі стан волі, внутрішньої незалежності, віддаленості від 

тривог, сумнівів у собі, страхів, сліпого підкорення, звички до товариства, 

змагальної боротьби, упадання перед авторитетами й заздрості до інших 

людей. Усвідомте, що щастя – це те, що є, а не погоня за майбутніми досяг-

неннями. 

Вправа  „Я – сонце” 

Інструкція. Повільно заплющте очі. Уявіть себе сонечком, від якого йде безліч 

промінчиків любові, доброти і ласки, тепла, ніжності, вміння зрозуміти іншого. 

Ваші промінчики падають на землю, і ви бачите, як там виростають чудові 

квіти. Падають на дерево – і дерева розцвітають. Від ніжного дотику 

промінчиків співають птахи. І хоча наша планета дуже велика, ви спроможні 

зігріти її всю! Бо ви не самі! Вам допомагають Ваші вихованці – сонячні 

зайчики. Від їхніх ніжних поцілунків радіє все навколо: люди, тварини, 

рослини…А які щасливі ви! Адже вони – найцінніше, що у Вас є, а їхній сміх – 

найкраща музика для Вас! Тож несіть своє „Я – сонце” у Ваші домівки, сім’ї. 

Даруйте ці промінчики Вашим близьким і Вашим дітям – сонячним зайчикам! 



 350 

Вправа „Як було 6, якби...” 

Інструкція. Якщо ви почуваєтеся пригніченим, уявіть, як би ви себе почували, 

як би виглядало все навколо, якби ви були життєрадісні. Якщо ви почуваєтеся 

знесиленим, уявіть, яким би ви були, якби були сповнені сил. Якщо ви 

почуваєтеся втомленим, знайдіть у собі ту частину, що ніколи не втомлюється. 

Уявіть себе активним і енергійним. 

Вправа „Поплавець в океані” 

Інструкція. Використовується, коли ви відчуваєте напруження або коли вам 

необхідно контролювати себе, а ви боїтеся, що вийдете з-під контролю, не 

впораєтеся із ситуацією. Уявіть, що ви маленький поплавець у великому 

океані... У вас немає компасу, карти, керма, весел... Ви рухаєтеся туди, куди вас 

несуть вітер і океанські хвилі... Велика хвиля може на певний час накрити вас, 

але ви знову виринаєте на поверхню... Спробуйте відчути ці поштовхи й 

виринання... Відчуйте рух хвилі, тепло сонця, краплі дощу, морську воду, що 

підтримує вас... Придивіться, які ще відчуття виникають у вас, коли ви уявляєте 

себе маленьким поплавцем у великому океані. Якщо ви відчуваєте страх, то 

переконайте себе в тому, що ви сильніші за хвилі й вітер, ви не можете 

потонути, ви знову і знову випливаєте з таємничих глибин, куди вас 

намагається загнати стихія... 

Вправа „Занедбаний сад” 

Інструкція. Її корисно застосовувати, коли ви перевантажені справами й не 

знаєте, за що хапатися в першу чергу, вас пригнічує думка про те, що ви нічого 

не встигаєте зробити, все йде абияк, валиться з рук. Уявіть, що ви прогулюєтеся 

територією великого замку. Ви бачите високу кам'яну стіну, повиту плющем, у 

якій знаходяться дерев'яні двері. Відчиніть їх та увійдіть. Ви опиняєтеся в 

старому занедбаному саду. Колись це був чудовий сад, але вже давно за ним 

ніхто не доглядає. Рослини так розрослися, усе настільки заросло травою, що не 

видно землі, важко розрізнити стежки. Уявіть, що ви, почавши з будь-якої 

частини саду, просапуєте бур'яни, підрізаєте гілки, косите траву, пересаджуєте 

дерева, обкопує, поливаєте їх. Тобто робите все, щоб повернути саду колишній 
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вигляд... Через певний час зупиніться і порівняйте ту частину саду, де ви вже 

попрацювали, з тією, якої ви що не торкалися. 

Вправа „Оволодіння прийомами подолання тривожних ситуацій”                            

Правила проведення. 

1. „Переінтерпретація” симптомів тривоги. Усвідомлення того, що ознаки 

тривоги – це ознаки готовності людини до активної дії, їх відчуває більшість 

людей, вони допомагають краще виконати певну роботу. 

2. „Налаштування” на певний емоційний стан. Пропонується подумки зв'язати 

тривожний емоційний стан з певними образами (мелодією, кольорами, 

пейзажем та ін.); спокійний розслаблений стан — з інтими, а впевнений — 

„переможний” – із третіми. Під час сильного хвилювання спочатку потрібно 

згадати перший настрій, потім — другий і, нарешті, перейти до третього, 

повторивши його кілька разів. 

3. „Виконавець ролі”. У складній ситуації корисно яскраво уявити собі образ 

для наслідування, звикнути до ролі й діяти ніби від його імені. 

4. „Дихання”. Робота над способами нормалізації дихання для зняття 

напруження. 

5. „Розслаблення”. Активізація прийомів релаксації. 

6. „Розумове тренування” – тривожна ситуація уявляється заздалегідь у всіх 

подробицях, ретельно обмірковується її розвиток. 

7. „Репетиція” – програвання ситуації, що викликає тривогу. 

8. „Моделювання” відрофлексованої тривоги. У ситуаціях гострої тривоги 

відрефлексовану ситуацію моделюють подумки в напрямі нівелювання її 

гостроти. 

9. „Доведення до абсурду” – моделювання або програвання тривожних 

ситуацій, доведення їх до абсурду, сміху. 

10. „Переформулювання завдання”. Зосередження на меті актуального 

Моменту, а не на оцінці своїх досягнень або того, як виглядаєш. 

11. „Зелений виноград” – пошук способів зниження значущості ситуації, уміння 

гідно приймати поразку, „програвати”. 
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12. „Лист об'єкта, що викликає тривогу або страх”. У листі висловіть те, що 

тривожить. 

Вправа „Небо” 

Інструкція. Уявіть, що зараз літній ясний день. Ви лежите на траві. Відчуваєте 

м'якість і свіжість цієї трави, її запах. Лежачи на спині, ви дивитеся в небо: 

чисте, безхмарне, блакитне. Споглядайте його якийсь час. От у полі вашого 

зору з'явився метелик. Коли він пролітає над вами, відзначте, тим він здається 

невагомим, як гарно забарвлені його крила. Ви спостерігаєте, як він 

віддаляється, зникаючи з очей. Тепер ви побачили орла, що ширяє високо в 

небі. Ви стежите за його польотом і поступово все глибше проникаєте в 

блакитну далечінь неба.  Потім ви спрямовуєте погляд ще вище. Тепер ви 

бачите, що високо в небі пропливає біла хмарина. Спостерігайте за тим, як вона 

повільно розчиняється. Нарешті перед вами  – лише безмежне небо. Відчуйте 

себе небом — нематеріальним, безтілесним, всеосяжним. Відчуйте, що у вас 

немає меле, що ви присутні всюди. Ви можете досягти всього, проникнути крізь 

усе, ніщо не в змозі вас зупинити. Усвідомте в собі відчуття легкості духу, 

ширяння, відсутності будь-якого тиску. 

Вправа „Внутрішній промінь” Інструкція: Уявіть, що у верхній  частині 

Вашої голови виникає світлий промінь, який повільно і  послідовно рухається 

зверху вниз, поступово освітлює обличчя, шию, плечі, руки теплим рівним  і 

розслаблюючим світлом. Він розгладжує зморшки,  “охолоджує” очі, 

послаблює  зони у куточках губ, опускаються плечі, вивільняється шия і груди. 

Внутрішній промінь ніби формує нову зовнішність спокійної, вільної людини, 

яка задоволена собою, своїм життям, професією, вихованцями. Виконуючи 

вправу, Ви отримаєте задоволення, навіть  насолоду. Закінчуйте вправу 

словами: „Я стала новою людиною! Я стала молодою і сильною, спокійною і 

стабільною. У мене все буде добре! Я все зможу!”. 
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Вправа „Рефлексивні афірмації” 

Правило гри. Учасники складають текст афірмації з проблеми, яка їх більше 

всього непокоїть на сьогоднішній момент. Приклад формули: „Я спокійна і 

впевнена у собі. Я повинна утримувати внутрішню стабільність, бо попереду  

мене  відповідальний день”. Для тих педагогів, що намагаються  завжди 

орієнтуватися на свої переконання, тексти формул можуть  починатися словами 

„Я хочу….”, „Я повинна …”, „Мені подобається…”, „Я люблю…”. Якщо 

учасник орієнтується на думку інших, то  формула починається так: „Усі люди 

бачать мене як людину…”. 

Рефлексія. У цих іграх використовується метод вербального  самонавіювання. 

Це кілька формул, які Ви може промовляти, „про себе” або вголос вранці і 

ввечері по дорозі на роботу, під час робочого дня, перед кожним заняттям. 

Промовляти формули не обов’язково точно за змістом. Важливо знайти свою 

власну мову, яка найбільш ефективно на Вас впливатиме. Формули  

самонавіювання важливо промовляти кілька разів (іноді до 7). Важливо вірити  

в магічні якості своїх слів. 

Вправа „Маяк” 

Інструкція. Уявіть маленький скелястий острів удалині від континенту. На 

вершині острова – високий, міцно поставлений маяк. Уявіть себе цим маяком. 

Він стоїть так міцно, що навіть сильні вітри, що постійно дмуть на острові, не 

можуть похитнути його. Удень і вночі, в ясну погоду й непогоду ви посилаєте 

потужний промінь світла, що служить орієнтиром для кораблів. У вас багато 

енергії, ви можете підтримувати сталість вашого світлового променя. Цей 

промінь ковзає по поверхні океану, попереджаючи мореплавців про мілини. Ви   

символ безпеки для людей на морі й на березі. Відчуйте внутрішнє джерело 

світла и собі – світла, що ніколи не може згаснути. 

Вправа „Дзвін” 

Інструкція. Уявіть, що ви лежите на траві на лузі, оточеному горами. Відчуйте 

м'якість трави, на якій лежите, вдихніть аромат навколишніх квітів. Подивіться 

вгору, у небо. Неподалік підноситься невелика сільська церква. Ви чуєте, як 
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залунав її дзвін. Його звук чистий і приємний. Він будить у вас несподівану, 

невідому, відкриту колись радість. Ви знову чуєте дзвін. Цього разу звук 

сильніший. Відчуйте внутрішній відгук на цей звук, усвідомте, що він будить 

ваші приховані можливості, рух струн серця, емоційну відповідь. Тепер 

прислухайтеся до поступового завмирання звуку й уловіть момент, коли він 

затихне й настане цілковита тиша. І знову ви чуєте дзвін. Звук наближається до 

вас, і ви відчуваєте, як він вібрує всередині вас, у кожній вашій клітинці, 

кожному вашому нерві. У якийсь момент, можливо, на частку секунди, 

відчуйте себе цим звуком – чистим, вібруючим, безмежним. 

Вправа „Формування стану спокою”  

Інструкція: 

1. Розслабтеся і зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Думайте про спокій: 

зосередьтеся на понятті „спокій” і поміркуйте про нього: що це за якість, яка 

його природа, зміст тощо. У міру того, як у вас виникатимуть повні думки, 

ідеї або образи, пов'язані із цим поняттям, запишіть їх. 

2. Спробуйте надіслати запит у підсвідомість: які ще невідомі, по осмислені 

вами ідеї та образи спокою вона може підказати вам? 

3. Усвідомте цінність спокою, його призначення, його користь у цьому 

бурхливому, сповненому руху і змін світі. Подумки оцініть необхідність 

спокою в житті суспільства в цілому, кожної людини, вашому особистому 

житті. Побажайте собі спокою. 

4. Прийміть установку на фізичний спокій. Ослабте м’язове й нервове 

напруження. Дихайте повільно і ритмічно. Нехай на вашому обличчі 

відіб’ється цей спокій. Для цього подумки уявіть своє обличчя з виразом 

спокою. 

5. Намагайтеся викликати безпосередньо в себе й пережити стан спокою. 

Уявіть, що ви перебуваєте в місці, що викликає у вас відповідний стан 

(тихий вечір, прохолодна зелена галявина, прогулянка у хвойному лісі, 

зоряне небо над головою теплої літньої ночі тощо). Це може бути конкретне 

місце, де в минулому ви відчували стан спокою. Спробуйте знову відчути 
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його. Повторюйте кілька разів слово „спокій”. Нехай цей стан наповнить вас 

аж до повного ототожнення з ним. 

6. Уявіть, що ви перебуваєте у звичайній для вас повсякденній ситуації, яка в 

минулому дратувала вас. Це може бути зустріч із вороже настроєною до вас 

людиною, або зіткнення зі складною життєвою проблемою, або необхідність 

виконувати водночас кілька термінових і відповідальних справ, або загроза 

небезпеки. Спробуйте уявити (побачити й відчути) себе в цій ситуації 

спокійним і безтурботним. 

7. Цей етан завдання доречний тоді, коли попередні п’ять етапів освоєні вже 

досить добре. Іноді трапляється, що на цьому етапі замість стану спокою 

виникає комплект зворотних емоцій і напруження, занепокоєння, тривоги та 

ін. Це свідчить про наявність ядра негативних емоцій, що блокують 

розв’язання внутрішнього конфлікту. Якщо реакція дуже сильна, бажано 

тимчасово припинити виконання завдання. 

8. Вирішіть залишатися спокійним певний період часу (наприклад, протягом 

усього поточного дня) незважаючи ні на що; випромінювати спокій, 

благотворно впливаючи на оточуючих. 

Формули навіювання  

Правила ефективності створення та приговорювання формул: 

1. Для оперативного застосування формули бажано мати короткий її тест із 

кількох фраз. 

2. Важливе значення має початкова фраза формули, наприклад: „Я все 

можу…”, „Я вірю в те, що…”, „Я переконаний у тому, що…”. 

3. Формулу самонавіювання необхідно повторювати кілька разів (іноді до 7 

разів). 

4. Важливо непохитно вірити в „магічні властивості слів”, які ви вимовляєте. 

5. Проговорювати формули треба в стані зосередженості, сконцентрувавши 

волю. 
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Приклади формул. 

Для оптимістичного настрою: „Я зібрана і врівноважена. У мене піднесений 

настрій. Я хочу бути активною і бадьорою. Я можу бути активною і бадьорою. 

Я активна і бадьора. Я хочу (можу, буду) відчувати енергію і бадьорість. Я 

життєрадісна і сповнена сил. Я оптимістка”. 

Для налаштування на навчальний процес, подолання невпевненості і 

скутості: „Я зовсім спокійна. Я входжу в групу впевнено, почуваю себе на 

занятті вільно і розкуто. Я володію собою. Мій голос звучить рівно, упевнено. 

Я можу гарно провести заняття. Настрій бадьорий. Мені самій цікаво на 

занятті. Мені цікаво з дітьми. Мені є, що розповісти їм. Я спокійна і впевнена у 

собі”. 

Для відпочинку: „Я спокійна. Я зовсім спокійна. Я добре відпочиваю і 

набираюся сил. Відпочиває кожна клітинка мого організму, відпочиває кожен 

м’яз, відпочиває кожен нерв. Свіжість і бадьорість наповнюють мене. Я зібрана 

та уважна. Надалі буде плідний день. Я відпочиваю”. 

 

Акмеологічні методики 

Методика „Усвідомлення індивідуальних символів 

самовдосконалення” 

Мета: усвідомлення основних компонентів потрібного (бажаного) майбутнього. 

Потрібне, бажане майбутнє – це образи, які мають місце і змінюються у 

підсвідомості; вони поступово актуалізуються у свідомості у вигляді моделей 

того, чого педагоги чекають від життя, якими вони хочуть бути.  

Метод „Вільне малювання”.  

Педагогам пропонується у вільній манері виконати малюнок на  одну з 

тем: „Мета життя”, „Моя вершина”, „Мій шлях”, „Дорога мого життя”. Потім 

кожний педагог обирає собі в пару колегу, якій довіряє, і описує свій малюнок. 

Повністю відмовившись від якої б то не було критики, вони намагаються 

проаналізувати роботи, виділити головне, що має  значення, встановити зв’язок 

малюнку з подальшим життям. 
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Метод „Спогади”.  

У довірливій атмосфері, у якій відсутні примус та критика педагогам 

пропонувалось згадати і розповісти (усій групі або в парі), які події минулого 

(книги, що запам’ятались у дитинстві, фільми, розповіді дорослих, власні 

фантазії або реальні події) були пов’язані з різноманітними акмеологічними та 

рефлексивними поняттями: сенс та зміст життя, удосконалення, саморозвиток 

тощо 

Рефлексивно-узагальнювальні вправи 

Мета: розвивати рефлексивні навички оцінювання й аналізу. 

Вправа „Закінч речення” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується закінчити фразу, наприклад:Я 

зрозуміла…Сьогодні була здивована…Згадалося…Приємно вразило…На 

цьому занятті запам’яталося…Мене порадувало…Я навчилася…Я дізналася, 

що…Я знайшла підтвердження тому, що…Я виявила, що … Мені подобається, 

що …Я була розчарована тим, що… Найважливішим для мене було… 

Варіанти ігор „Незакінчене речення”, „Мікрофон”, „Сьогодні я…”, „Свіча” (з 

викладанням стікерів і спільним будівництвом свічі вражень і міркувань). 

Вправа „Пунктуаційна” 

Порядок проведення. Кожний учасник вибирає картинку-символ і кріпить його 

на дошці, визначаючи власне враження і настрій: 1) знак оклику – все 

зрозуміло, усе сподобалося; 2) знак запитання – є питання; 3) три крапки – 

чекаю продовження. 

Вправа „Лист до самої себе” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується „Написати листа, в якому 

перерахуйте все, що маєте намір зробити за результатами сьогоднішнього 

заняття”.  

Вправа „Конверт  побажань” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується висловити на аркуші свої 

побажання або подяку іншим учасникам. 
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Вправа „3:2:1”. 

Порядок проведення. Учасники визначають: 

- 3 положення, які дійсно їх зацікавили на занятті; 

- 2 положення, які хотілося б поглибити; 

- 1 положення, яке вони будуть використовувати в практичній роботі. 

Вправа „Валіза, м’ясорубка, кошик” 

Порядок проведення.Учасникам пропонується залишити коментарі або 

зауваження біля трьох картинок на екрані: із зображенням валізи – „ідеї візьму 

з собою”; м’ясорубки – „потрібно перекрутити в голові, переварити”; кошика – 

„не спрацювало, потрібно викинути”. 

Вправа „М’ячик” 

Порядок проведення. Учасники по черзі кидають один одному м’ячика. У кого 

він опиняється, той розповідає про свій емоційний стан на кінець заняття та 

зазначає, чи збулися його очікування. Варіант гри: у кого очікування 

справдилися, той отримує різнокольорову квітку, яку розміщує на галявині 

„Здійснених очікувань”. 

Вправа „Зарядка” 

Порядок проведення. Учасники дають оцінку за допомогою рухів: 

- присісти – дуже низька оцінка, негативне ставлення; 

- злегка присісти – невисока оцінка, байдуже ставлення; 

- звичайна поза, руки вздовж тулуба – задовільна оцінка, спокійне ставлення; 

- руки зігнуті в ліктях – гарна оцінка, позитивне ставлення; 

- піднести руки догори, плескати в долоні – дуже висока оцінка, захоплення. 

Вправа „Рефлексивне коло” 

Порядок проведення. Рефлексія здійснюється у тематичному колі. 

Оголошується певне питання (наприклад, „Чого я навчився?”; „Що привернуло 

мою увагу”, „Диво сьогоднішнього дня” тощо) і за допомогою будь-якого 

предмета (уявного або справжнього (сніжинка, листок, квітка, іграшка тощо) 

відбувається обмін враженнями, міркуваннями, відчуттями 
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Вправа „Потяг” 

Порядок проведення. На аркуші зображено потяг. Кожний вагон – окрема 

частина заходу. На вікнах вагону учасники фіксують найвдаліші моменти та 

педагогічні родзинки, які були, на їх думку, саме у цій частині заходу. 

Вправа  „Рефлексивна долонька” 

Порядок проведення. Учасники малюють на аркуші власну долоню. На 

кожному пальцеві графічної долоні педагог записує, а потім голосово озвучує 

особистісне враження від почутого і побаченого. 

Великий палець – те, що сподобалось. 

Вказівний палець – те, що я зрозуміла („Тепер знаю точно, що…”). 

Середній палець – те, що не сподобалось. 

Безіменний – атмосфера на занятті, заході... 

Мізинець – чогось не вистачає… 

Вправа „Сенкан”  

Порядок проведення. Педагогам пояснюється значення слова „сенкан” - вірш, 

що складається з п’яти рядків. 

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник). 

2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два 

прикметника). 

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів 

(звичайно це дієслова). 

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює 

ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного. 

5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в 

ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.  

Учасникам пропонується створити тематичний сенкан як результат отримання 

певних знань і умінь та емоційних вражень. 

Вправа „Анкета-піктограма” 

Порядок проведення. Учасникам пропонується за допомогою піктограм 

висловити свої враження та оцінку. 
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1. Що у роботі семінару було найбільш цінним для Вас? 

2. У якій мірі цей семінар задовольнив Ваші очікування? 

3. Що могло б зробити цей семінар більш виразним? 

4. Що зміниться у Вашій професійній діяльності в результаті семінару? 

 

Кооперативні вправи (у парах) 

Мета: ознайомити учасників один із одним, розвивати навички рефлексивного 

слухання, емпатії. 

Вправа  „Я думаю, що ти любиш (не любиш…)”  

Порядок проведення. Учасники завдяки власним  спостереженням роблять 

висновки про уподобання, характерні властивості колег. 

Рефлексія. Наскільки важко-легко було здогадуватись про характерні 

особливості іншої людини? Чи були Ви близькі до істини? Задайте ці питання 

собі. 

Вправа  „Прохання – відмова”  

Порядок проведення. Один учасник висловлює якесь прохання, звертаючись до 

партнера. Останній відмовляється його виконати. Потім міняються ролями. 

Зрештою створюють нові пари, які взаємодіють за вказаним зразком. 

Аналізуються зміст і форма прохання й відмови. 

Рефлексія. Чи сподобалося Вам прохання (...відмова)? Чому? Чи могли би Ви 

самі справитися з тим, що просили? (Чи могли би Ви виконати прохання?) 

Важко Вам було попросити? (...відмовити?). 

Вправа „Незручне спілкування”  

Порядок проведення. Один учасник сидить, другий стоїть. Намагаються у 

такому положенні вести розмову. Через кілька хвилин міняються позиціями, 

щоб кожний з них пережив відчуття „зверху” і „знизу”.  

Рефлексія. Ваші відчуття? Коли легше було спілкуватися? У чому почували 

дискомфорт? Що стало приємним? 
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Кооперативні вправи  (у підгрупах) 

Вправа „Інтерв’ю” 

Порядок проведення.У кожного педагога групи по черзі беруть інтерв’ю, 

ставлячи такі запитання: Який улюблений колір? Які якості найбільше 

цінуються в людях? Які плани на майбутнє? Які книги більше подобаються?  

Вправа „Чарівний стілець” 

Порядок проведення. Вправа полягає в тому, що педагоги називають 

достоїнства колеги, яка займає „чарівний стілець”. Той, хто зайняв стілець, 

постає перед учасниками лише у своїх достоїнствах – „чарівний стілець” 

висвітлює лише позитивні якості; називати недоліки забороняється. 

Вправа  „Перевір інтуїцію” 

Порядок проведення. Група обирає одного учасника, який сідає в центр кола на 

стілець. Колеги повинні, спираючись на свої знання про нього та інтуїцію, 

описати, яким був цей учасник у дитинстві: як виглядав; його улюблений одяг; 

його улюблена їжа; чим любив займатися; яка іграшка була найулюбленішою; 

який мав характер; улюблений казковий герой. Після цього учасник розповідає, 

що збіглося. 

Вправа  „Дві правди, одна брехня” 

Порядок проведення. Кожний педагог пише про себе три речі (наприклад:  як 

найбільше я полюбляю проводити час; обов’язки, які доводиться виконувати 

тощо). Два з цих тверджень мають бути правдивими, а одне – ні. При цьому 

брехня має бути схожа на правду, а правдиві твердження бути трохи дивними. 

Після того інші учасники гри мають відгадати, котре з тверджень є 

помилковим.  
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Додаток З 

Кокологічні вправи 

Вправа „Синій птах”. Мета: виявлення рівня самоконтролю емоційних 

проявів на труднощі, визначеність у реальному житті. 

Порядок проведення. Учасникам пропонується уявити, що птах, який 

несподівано залетів у вікно, залишається жити у квартирі і щодня починає 

змінювати колір пір’я (з синього на жовтий, потім на яскраво-червоний, і 

врешті – чорний).  Якого кольору птах на п’ятий день? Варіанти для відповідей: 

1) птах не змінює колір, він залишається чорним; 2) птах повертається до свого 

початкового синього кольору;  3) птах стає білим; 4) птах стає золотим. 

Ключ до тесту. Птах, який залетів до кімнати – символ удачі, зміна 

кольору має примусити людину потурбуватися про те, що щастя буде 

нетривалим. 

Вибір чорного птаха означає песимістичний погляд на життя. Люди, що 

обрали цей варіант, схильні вважати, що, якщо ситуація одного разу 

погіршилася, то вона ніколи вже знову не досягне нормальної. Порада: 

необхідно спробувати думати в такому ключі: якщо все так погано, то гірше 

вже не буде. 

Вибір початкового синього кольору характерний практичним оптимістам, 

які вірять у те, що життя – це суміш хорошого і поганого і що не варто 

 боротися з цією реальністю; приймають  неприємності спокійно і 

дозволяють речам йти своєю чергою без зайвого занепокоєння і стресу. Цей 

погляд дозволяє благополучно переносити хвилі лиха і не давати їм нести  себе. 

Білого птаха зазвичай обирають ті, хто під натиском ведуть себе спокійно 

і рішуче; не витрачають час на хвилювання і нерішучість, навіть коли 

розвивається криза. Якщо ситуація стає занадто нестерпною, такі люди 

відчувають, що краще вчасно розв’язати цю справу і пошукати інший шлях до 

своєї мети, ніж загрузнути в нікому непотрібному горі.  

Вибір золотого птаха притаманний тім, кого можна описати словом 

„сміливий”; вони не знають, що таке тиск, для них кожна криза – це сприятлива 
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можливість. Порада: бути обережним, адже самовпевненість може взяти вверх; 

межа між сміливістю та безрозсудністю дуже тонка.  

Вправа  „Обкладинка”. Мета: визначення рівня самосприйняття, 

усвідомлення власних природних талантів  і особливостей. 

Порядок проведення. Учасникам пропонують уявити себе новоявленою 

зіркою естради, яка тільки що закінчила запис дебютного компакт-диску. 

Залишилось тільки вирішити, яким буде дизайн обкладинки диска. Зразки для 

обкладинки: 1) заспокійливий пейзаж із використанням фотографій екзотичних 

місць; 2) веселий коміксний малюнок або інша будь-яка цікава картинка; 

3) абстрактний малюнок без будь-якого змісту, але такий, що примушує людей 

замислитися; 4) власне фото. 

Після здійснення вибору зображення обкладинки озвучується 

інтерпретація кожного варіанту. 

Ключ до тесту. Дизайн, який хотілося би кожному бачити на обкладинці 

диска, відповідає аспектам особистості, які людина бажає, щоб відзначили в ній 

інші люди.  

Заспокійливий пейзаж із використанням фотографій екзотичних місць: 

людина сприймає себе, як дбайливу і м’яку особу, що завжди знаходить для 

інших посмішку або добре слово. Погляд збоку: здається, що існує стіна 

навколо людини, через яку ніхто не може проникнути, і тоді вся чутливість 

суб’єкта починає виглядати дещо нещирою. Порада: необхідно зняти захист і 

показати оточенню істинні відчуття. 

Веселий коміксний малюнок або інша будь-яка цікава картинка: людина 

товариська, доброзичлива, з нею завжди весело, і вона про це знає. Погляд 

збоку: уміти смішити людей – це чудово, але все набуває абсолютно іншого 

сенсу, якщо вони сміються над суб’єктом, а не з ним. 

Абстрактний малюнок без будь-якого змісту, але такий, що примушує 

людей замислитися. Притаманний людині, що прагне продемонструвати свою 

творчість, обдарованість. Порада: засіяти по-справжньому можна тільки 
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працюючи разом із іншими, і  не виставляючи напоказ власну оригінальність, 

щоб не перетворитися  на неадекватного ексцентрика. 

Власне фото: людина  надає перевагу прямому і відвертому підходу, 

заявляючи: „Це я, сприймайте мене таким, як я є”; їй  здається, що чесність – це 

найсильніша риса, але інколи вона може бути прийнята  як упертість – „Це я, я 

ніколи не змінюся”. Порада: для збереження одного і того ж іміджу необхідно 

переконатися в тому, що він відображає гарну сторону. 

Вправа „Під небом блакитним”. Мета: визначення психологічного 

стану, рівня емоційного самоконтролю, емпатійних здібностей у спілкуванні з 

оточуюченням. 

Порядок проведення. Учасникам пропонується уявити блакитне небо і 

ландшафт навколо. Потрібно визначити, яка із картин є для кожного найбільш 

заспокійливою: 1) біла засніжена рівнина; 2) блакитний морський простір; 

3) покриті травою зелені гори; 4) луки з пахучими жовтими квітами. 

Ключ до тесту. Картина, яку людина намалювала у своїй уяві, розкриває 

талант, що знаходиться в глибинах спокійної свідомості.  

Біла засніжена рівнина: людина наділена особливою сприйнятливістю, 

яка дозволяє з одного погляду розуміти ситуації і розплутувати складні 

проблеми без яких-небудь доказів і пояснень; вона має усе необхідне для того, 

щоб бути проникливою і рішучою, і навіть трохи провидцем. Порада: довіряти 

своїй інтуїції: вона завжди вестиме у правильному напрямі.  

Блакитний морський простір: людина має природний талант до 

міжособових взаємин; повагу від оточуючення за  здатність поводитися з 

іншими людьми і допомогу в об’єднанні їх у різні групи; уміння працювати 

спокійно і ефективно та надихати членів команди.  

Покриті зеленими рослинами гори: людина володіє талантом 

експресивного спілкування;  завжди може підібрати потрібні слова для того, 

щоб виразити те, що відчуває, здатна допомогти іншим знайти правильну 

сторону цього рівняння. Поле, поросле жовтими квітами:  людина – скарбниця 

знань і творчості, переповнена ідеями і володіє практично безкінечним 
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потенціалом. Порада: залишатися в гармонії з іншими людьми і ніколи не 

припиняти працювати над втіленням своєї мрії, і тоді не буде нічого, чого б не 

можна було досягти. 

Вправа „Історія Попелюшки”. Мета: визначення характерних 

особливостей і якостей особистості.  

Порядок проведення. Учасникам пропонується визначитися, яка зі сцен 

цієї казки найбільш яскраво постає свідомості: 1) Попелюшка, яка страждає у 

руках своєї злої мачухи; 2) Попелюшка, перетворена своєю чарівною хрещеною 

в прекрасну принцесу; 3) Попелюшка втрачає свій черевичок на сходах палацу, 

у той час, як годинник б’є опівніч; 4)  Сцена, де принц нарешті знаходить її і 

одягає черевичок на ногу. 

Ключ до вправи. Більш детальний розгляд елементів кожної сцени 

ілюструє, до яких недоліків особистості має відношення вибір кожного. 

Попелюшка, яка страждає у руках своєї злої мачухи. Думка про бідну 

Попелюшку, що безперестанку прибирає, у той час як її мачуха і сестри 

обсипають її образами, викликає сильне почуття жалості. Але зворотним боком 

жалості є почуття зверхності і пихи. Людині, яка запам’ятала цю сцену, 

подобається, коли вона дивитеся на інших зверху вниз турботливим поглядом, 

відчуває себе в кращому становищі, ніж хтось.  

Попелюшка, перетворена своєю чарівною хрещеною в прекрасну 

принцесу. Помахом своєї чарівної палички фея-хрещена перетворює 

Попелюшку в чарівну принцесу і назавжди змінює її світ. Але тут, в реальному 

світі, усе не так просто. Людина, яка обрала цю ситуацію, сліпа по відношенню 

до практичних питань життя, їй бракує уваги до планування і наслідків. 

Попелюшка, втрачає свій черевичок на сходах палацу, в той час, як 

годинник б’є опівночі. Ця сцена справляє сильне враження на людей, почуття 

яких  на вас таке сильне враження тому, що вона зіграла на Ваше почуття 

залежності від інших. Дуже легко побачити себе втікачам з ударами годинника, 

залишаючи після себе лише проблеми і невирішені питання. Порада: не варто 

завжди розраховувати, що інші виправлять те, що Ви наробили, це на якийсь 
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час може полегшити життя, але рано чи пізно все одно доведеться 

розплачуватися.  

Сцена, де принц нарешті знаходить її і одягає черевичок на ногу. 

Обирають люди, які люблять хеппі-енд, і  в цьому полягає проблема:  їх занадто 

легко задовольняє все просте, нормальне, середньостатистичне; усе, чого вони 

чекають від життя, – це звичайна робота, звичайна зарплата, звичайні друзі, 

звичайна родина, звичайні діти... Порада: більше працювати над розкриттям 

своєї унікальності та оригінальності. 

Вправа „Саджаючи насіння”. Мета: визначення рівня самодостатності, 

упевненості у своїх силах, уміння розв’язувати проблеми і життєві задачі. 

Порядок проведення. Учасникам пропонується уявити себе видатним ученим, 

який працює над виведенням нового виду рослини. У якості перевірки стійкості 

експериментального творіння необхідно посадити 100 насінин нового виду в 

непривітній пустельній місцевості. Скільки насіння зі ста дасть паростки? 

(Потрібно назвати числа від 0 до 100). 

Ключ до тесту. Цифра, яка названа, співвідноситься з рівнем упевненості 

в собі. Постать науковця символізує почуття самодостатності і навіть гордості; 

ворожі піски пустелі представляють складну задачу, або тест, і тим самим 

викликають почуття сумніву і невпевненості.  

Шкала 99–100. Сказати, що Ви впевнені в собі, – нічого не сказати; 

напевно, тут скоріше підійде слово „пихаті”. Звичайно, дуже важливо вірити в 

себе, але Ви схильні просто відмахуватися від викликів, які Вам кидають інші. 

Не забувайте, що одна із істинних ознак сили – це визнання своїх власних 

слабкостей. 

81–98. Ви випромінюєте впевненість в собі і в своїх здібностях, але тим 

не менш це не сприймається, як зарозумілість. Ті, хто Вас оточує, зазвичай 

сприймають це як відчуття спокійної впевненості, що робить Вас природним 

лідером, де б Ви не з’являлися. 

61–80. Мабуть, найвдаліше Вас можна описати, як обережного оптиміста, 

що сподівається на краще, але завжди готового до гіршого. Ця реалістична 
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філософія дозволяє Вам залишатися на землі, у той час, як інші можуть витати 

в хмарах. 

41–60. У вас середній рівень упевненості в собі – Ви не дуже нахабні, але 

і не дуже невпевнені. Можливо, Ви все ще з’ясовуєте, у чому ж Ви досягли 

успіху більше все, або, може бути, Ви просто тверезо оцінюєте труднощі, які 

перед Вами стоять. Вірте в себе, і світ піде за Вами. 

21–40. Ви хоч і не сумніваєтеся повністю в собі, однак схильні 

перебільшувати складності, з якими стикаєтеся. Ви можете виправдати цю 

схильність, як смирення з фактами, але Ваш песимістичний погляд на речі 

може вплинути на те, як інші люди будуть Вас сприймати.  

1–20. Може, і непогано бути покірним, але Вам необхідно сфокусуватися 

на розвитку почуття власної значущості. Немає нічого поганого в тому, щоб 

вірити у можливість досягнення великих цілей; доклавши трохи зусиль, Ви 

неодмінно зможете. Єдине, що Вас стримує, – це Ви самі. 

0. Те, що виглядає як цілковита відсутність впевненості, насправді 

є ознакою перфекціоністської гордості. Ви не здатні миритися з 

думкою, що Вам можуть довести, ніби Ви не праві або допустили помилку, 

тому Ви робите вигляд, що для Вас усе занадто складно. Якщо Ви не навчитеся 

дивитися в обличчя цим страхам, то зможете ввести світ в оману і змусите всіх 

думати, що Ви просто ні на що не здатні, але Ви завжди будете знати, що навіть 

не спробували нічого зробити. 

Вправа „Різдвяний ярмарок”. Мета: визначення рівня самодостатності 

особистості, залежності від думки оточення. 

Порядок проведення. Учасникам пропонується уявити запруджені 

людьми ряди різдвяного ярмарку; безліч товарів від повного аматорства до 

витонченої майстерності і себе у якості одного з багатьох продавців. На розгляд 

пропонується чотири ситуації: 

1. Ваша спеціалізація – оригінальні авторські прикраси. Скільки зразків 

асортименту Ви виклали на прилавок? 
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2. Потенційний покупець підходить до Вашого столу, розглядає виставлений 

на ньому товар і через хвилину відходить, нічого не придбавши. Що Ви при 

цьому думаєте? 

3. До Вашого столу підходить інша людина. Здається, її дуже зацікавив 

дизайн одного з Ваших виробів. Насправді Ви вважаєте цей виріб найкращим у 

Вашій колекції. За допомогою яких засобів Ви влаштуєте блискучу його 

презентацію? 

4. Час закривати крамницю на ніч. Який Ваш денний виторг? 

Ключ до тесту. Вишукані прикраси символізують соціальну сторону 

особистості. Речі, виготовлені власними руками, лише поглиблюють 

значимість особистості. Отже, реакції на цей сценарій демонструють, як би 

людина хотіла виглядати збоку. 

1. Кількість типів прикрас, які Ви продаєте, відповідає кількості різних 

соціальних масок, які Ви надягаєте в життєвих ситуаціях. Це Ваше „обличчя” 

для друзів, родичів, керівника, партнера. Чим їх більше, тим складнішим буде 

здаватися Ваше соціальне життя. 

2. Відчуття, яке у Вас виникає, коли Ви втрачаєте покупця, відповідає 

Вашим почуттям, що виникають після жорстокого розчарування чи відмови у 

стосунках. Чи відчули Ви, що сталося щось не так? Чи не звернули на це ніякої 

уваги і продовжили займатися своїми справами? А може Ви скористалися 

нагодою зробити власні критичні спостереження? 

3. Те, як Ви розповідаєте про найгарніший зразок своєї колекції, 

демонструє, що Ви вважаєте своїми перевагами і як Ви намагаєтеся їх 

проявити. Чи Ви дозволили покупцю самостійно прийняти рішення, чи 

взялися без кінця нахвалювати свій товар, чи запропонували зменшити 

початкову ціну?  

4. Ваш виторг за день – це власна оцінка Ваших соціальних досягнень. 

Тим, хто „розпродав усі свої товари”, не бракує впевненості в собі. Тільки 

намагайтеся не відлякувати людей своєю сміливістю. Якщо Ви сказали, що у 

Вас був невдалий день, то, можливо, Вам треба трохи підвищити самооцінку. 
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Не будьте занадто суворі до себе; покупець може відчути сумнів за милю. Якщо 

у Вас був середній обсяг продажів, то Ви належите до того типу людей, які 

розуміють своє справжнє місце у світі, без применшування власної вартості. І 

це допоможе досягнути тривалих успіхів в обраній Вами сфері діяльності. 

Вправа „Найбільша таємниця”. Мета: формування позитивного 

самосприйняття й самопочуття. 

Порядок проведення. Учасникам попонується уявити собі, що душа не 

зникла після смерті. Яку форму вона приймає після того, як вивільняється з 

тіла? 

1. Душа володіє тими ж розмірами і формою, що і тіло за життя. 

2. Душа зберігає людські форми, але збільшується в розмірі. 

3. Душа маленька, у формі людини, як фея. 

4. Душа схожа на вогненну кулю або хмару без певної форми. 

Ключ до тесту. Ваш образ душі – це відображення Вашого уявлення про 

себе. Природа душі, яку Ви намалювали, демонструє, що Ви відчуваєте 

стосовно себе. 

1. Душа за розмірами і формою подібна тілу за життя. Такі люди 

володіють однією з найцінніших на землі речей – адекватною самооцінкою; 

вони приймають себе, усі свої чесноти і недоліки, люблять себе такими, якими 

є. Порада: завжди зберігайте в житті такий підхід і розкривайте для себе те, що 

можна в Вас любити. 

2. Душа зберігає людські форми, але збільшується в розмірі. Люди не 

задоволені собою і тим, як справи йдуть сьогодні. Вони відчувають, що  

потрібно дуже багато чого досягти, і це змушує їх бачити своє справжнє „Я” 

набагато більшим, ніж воно є зараз. Ця незадоволеність може стати 

джерелом натхнення, якщо людина навчитеся контролювати її; в іншому 

випадку вона невідступно переслідуватиме як відчуття неповноцінності. 

3. Душа маленька, у формі людини, як фея. Такі люди, незважаючи на всі 

свої хороші якості, як і раніше не виявили всередині себе того, що робить їх 

великими. Це не стільки почуття незадоволеності, скільки невпевненість у собі. 
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Вони часто задають собі питання „Що ж зі мною не так?”, але, схоже, їм так і 

не вдається зрозуміти, у чому суть. Порада: пам’ятайти, що Ви людина така, як 

усі решта, і це означає, що Ви недосконалі, як і вони… Прийміть це, і у тому, 

що Ви – людина, починайте бачити тільки позитивний знак. 

4. Душа схожа на вогненну кулю або хмару без певної форми. Таку 

людину не засмучують недоліки, вони не пишаються своїми сильними 

якостями, іх не дуже цікавить питання „Я”, не турбує порівняння себе з 

іншими. Це може означати, що вони або неймовірно поверхневі, або 

надзвичайно мудрі. Але навіть це не здається їм надто важливим. 

Вправа „Весь світ – це сцена”. Мета: формування уміння особистості 

працювати із своїми сьогоднішнім і майбутнім „Я”. 

Порядок проведення. Учасникам пропонують усвідомити й відчути: „Життя 

часто порівнюють з драмою. Вихід, спостереження за персонажами, 

занепокоєння і невідомість, у міру того, як розгортається сюжет, репліки, які ми 

чуємо, і розігруються дії: можна сказати, що ми щодня живемо на сцені. І 

зіркою кожного щоденного епізоду є... Ви! У наступному сценарії завісу 

піднято, натовп чекає, і прожектор спрямований на Вас”. 

1. Ви – член театральної трупи. Яку п’єсу Ви найбільше хотіли би зіграти? Як 

Ви уявляєте собі найголовнішу сцену? Детально опишіть її. 

2. Ви пройшли проби, і з усіх Ваших колег-акторів Вас вибрали на головну 

роль. Які слова знаходить для Вас Ваш головний суперник із приводу того, 

що вибрали Вас, а не його? 

3. На генеральній репетиції перед прем’єрою Ви бачите перед собою режисера, 

який сидить із схрещеними на грудях руками. Він виглядає незадоволеним 

Вашою грою. Що саме йому не подобається? 

4.  Прем’єра пройшла без єдиного збою і мала величезний успіх. Глядачі 

задоволені розійшлися по домівках, і в театрі настала тиша. Що Ви говорите 

спорожнілому залу, стоячи вже на півтемній сцені? 
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Ключ до тесту. Театр являє собою уявний світ, який особистість створює 

для себе. Відповіді на цей тест розкривають, що на людину чекає в 

майбутньому. 

1. Тип п’єси, в якій людина хотіла би грати, відповідає її пріоритетам у 

майбутньому, а найголовніша сцена розкриває те, що особистість прогнозує як 

поворотний пункт свого життя. Варто проаналізувати, чому надається перевага: 

мелодрамі чи трагедії, сцені кохання або розставання з друзями, зустрічі з 

новими людьми та спекотної битви? Усе це може бути сигналами до того, щоб 

зайняти центральне місце і влаштувати своє головне дійство. 

2. Образ суперника відображає, як майбутнє „Я” реагуватиме на 

сьогоднішнє „Я”. Слова суперника дають уявлення про те, що людина 

відчуватиме, озираючись на своє життя, коли станете старшою. Необхідно 

відрефлексувати вплив цих слів:  вони підбадьорюють („Непоганий початок!”, 

„Продовжуй у тому ж дусі!”) або в них чутно застереження: („Не задирай 

носа…”, „Одне успішне шоу не робить тебе зіркою. Тобі ще працювати і 

працювати, поки до тебе прийде справжній успіх”)? 

3. Режисер спостерігає за кожним рухом актора холодним і  об’єктивним 

поглядом.  Такй сцену обирають люди, які підсвідомо визнають в собі певну 

слабкість. Недолік їхньої гри представляє ту область, в якій, швидше за все, 

вони зроблять помилку у майбутньому. Порада: необхідно більше працювати 

над умінням постояти за себе, бути уважними, щоб не пропустити можливості, 

які стукають у двері. 

4. Слова, адресовані порожньому театру, – це ті слова, які людина в своїй 

уяві вимовляє в кінці свого життя. Варто проаналізувати їх. Наприклад, фраза 

„Спасибі, Боже, все закінчилося! Мені треба відпочити!” означає, що те, куди 

прямує особистість, немає ніяких барв; „Увага, світ, я йду” – усвідомити, куди і 

для чого; „Я не зробив би цього без усіх моїх партнерів”– це добре – пам’ятати 

людей, які допомагали нам у дорозі. Можливо, це найкраща прощальна репліка, 

яку кожен із нас сподівався би вимовити. 
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Додаток К 

Діагностувальні анкети формувального етапу 

 Додаток К1 

Вхідна анкета для педагогів-слухачів курсів при ОІППО 

Шановна колего! Перед тим, як Ви отримаєте відрядження на чергову курсову 

перепідготовку при ОІППО, просимо дати відповіді на запитання 

Прізвище, ім’я по батькові ________________________________________ 

Педагогічний стаж ______________ 

1. Які форми здобування самоосвіти для Вас найбільш прийнятні?  

2. Кількість курсових перепідготовок, які Ви пройшли? 

3. Як звучить тема Вашої курсової роботи? 

4. Обґрунтуйте вибір такої теми. 

5. Якій формі курсової перепідготовки надаєте перевагу?  

- за терміном: заочній (короткостроковій); стаціонарній (довгостроковій) 

- за змістовим наповненням: лекційній; практичній 

6. Чого чекаєте від курсів?  

7. З яких питань хочете отримати відповіді?  

8. Які лекції будуть найбільш очікувані Вами (напрям, лектор)  

9. Від кого в ОІППО Ви бажали би отримати консультацію?  

10. Яким досвідом готові безпосередньо поділитися? У якій формі: 

- електронна презентація; 

- презентація посібника (збірки, методичної або дидактичної розробки); 

- виступ, доповідь, повідомлення; 

- співбесіда. 
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Вихідна анкета для педагогів-слухачів курсів при ОІППО 

Шановна колего! Просимо поділитися своїми враженнями та думками 

щодо проходження курсової перепідготовки при ОІППО 

Прізвище, ім’я по батькові ______________________________________ 

1. У якій формі Ви пройшли курсову перепідготовку: очну; заочну?

2. Оцініть Ваші загальні враження від курсів: задовільний,  незадовільний, 

не визначився. 

3. Чи отримали Ви відповіді на свої запитання: так, ні, частково 

4. Оцініть якісний рівень  прочитаних лекцій за критеріями сучасності та 

новизни: високий; середній; низький. 

5. Обґрунтуйте свою оцінку. 

6. Які форми домінували під час курсової перепідготовки: лекційні; 

практичні тощо. 

7. Які, на Ваш погляд, були більш корисними? Чому Ви так вважаєте? 

8. Оцініть рівень технічного забезпечення лекційного процесу: високий; 

середній; низький. 

9. Лекцій якого спрямування Вам не вистачило під час курсової 

перепідготовки: медичного, мистецького, юридичного, психологічного, 

загальнолюдського, свій варіант _______________________________. 

10. На Вашу думку, на курсах цього року було: багато______, мало_____. 

11. Інформація яких лекцій (тема, лектор) підштовхнула Вас на подальший 

пошук та самовдосконалення?  

12. З чиїм досвідом Ви ознайомились на курсах? Чи готові впроваджувати 

його в практику своєї роботи?  

13. До  кого Ви звертались за індивідуальною консультацією в ОІППО? 

14. Оцініть рівень умов проживання під час курсової перепідготовки: 

високий; середній; низький. 

15. Як Ви плануєте презентувати почуте і побачене на курсах педагогічному 

колективу ДНЗ?  
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Додаток К2 

Анкети-рефлексії  

Анкета-рефлексія засідання Школи психологічного благополуччя 

Шановна колего! Просимо Вас поділитись враженнями щодо засідання  

Школи психологічного благополуччя  

1. Що під час зустрічі запам’яталось Вам найбільше? 

2. Яку частину –  теоретичну чи практичну –  Вам було слухати 

цікавіше?  

3. На засіданні Вам було: 

- забагато (чого?)  

- замало  

4. Інформацію,  яку Ви отримали, була особисто для Вас: 

- зовсім нова 

- відома 

- знайома, але забута 

5. Чи готові Ви вже застосовувати практичні поради представників 

клубу у своєму житті? Чому?  

6. Ваші побажання щодо наступних зустрічей з членами клубу 

здорового образу життя „Берегиня”: 

- формат зустрічей: _______________________ 

- тематика розмов: ________________________ 

- свій варіант  ____________________________ 

 

 

Опитувальник за сторінками часопису ІМЦ „Дошкільник”                         

Шановні колеги! Поділіться, будь ласка, своїми думками та 

враженнями щодо матеріалів газети ІМЦ „Дошкільник” за ____н.р. 

1. Матеріали яких авторів привернули Вашу увагу?  

- назва статті 

-  автор (певний педагог або творча група) 

-  назва установи 

-  номер газети 

2. Матеріали яких рубрик були для Вас  найбільш цікавими? 

3. Які матеріали в рамках проведення Року Книги для Вас були: 

- корисними для роботи: 

- пізнавальними для душі 

4. Які рубрики Ви пропонуєте залишити на наступний навчальний рік? 

5. Які рубрики Ви пропонуєте започаткувати в газеті „Дошкільник” 

наступного року? 

 

 
 


