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У методичних рекомендаціях розкривається проблема професійної рефлексії 

вчителя як здатності зайняти дослідницьку позицію по відношенню до своєї діяльнос-

ті і самого себе як її суб’єкта. Розглядається психологічний зміст феномену рефлексії, 

її механізм, роль і місце у свідомості й діяльності вчителя.  

Особлива увага приділяється алгоритму роботи практичного психолога закладу 

освіти щодо розвитку рефлексивних здібностей вчителя, наводиться огляд технологій 

і методів розвитку педагогічної рефлексії, пропонуються діагностичні методики ви-

вчення стану розвитку педагогічної рефлексії, матеріали вправ, тренінгових занять з 

розвитку рефлексії педагогів.   

Методичні рекомендації можуть бути корисними спеціалістам органів управлін-

ня освітою, які відповідають за діяльність психологічної служби, практичним психо-

логам, соціальним педагогам, вчителям.  
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Вступ 

 

 У сучасному світі для більшості учнів школа перестала бути унікальним 

місцем отримання нових знань, тим паче – нової інформації про світ та людину.  

Є багато інших, більш зручних джерел отримання та переробки інформації. Але 

школа, як і раніше, потрібна. І вчитель потрібен, проте його роль в освіті суттє-

во змінюється.  

 Зважаючи на означені проблеми, урядом розроблено концепцію Нової 

української школи (далі – НУШ), з урахуванням якої буде створено подальшу 

програму  щодо реформування загальної середньої освіти на період до 2029 ро-

ку. Поява цього документу обумовила вироблення нової формули життєдіяль-

ності школи, спрямованої на збереження цінностей дитинства, гуманізацію на-

вчання, розвиток здібностей учнів, створення навчально-предметного середо-

вища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву 

творчості дітей, їх розвитку та формуванню ключових компетентностей особи-

стості.  

 Відповідно до концепції НУШ ключовою фігурою сучасної освітньої ре-

форми, покликаною втілити ці ідеї в життя, є педагог, до особистості якого ви-

суваються значні вимоги: врахування психологічних аспектів розвитку учня, 

створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі, визначення реальних 

перспектив в особистісному зростанні та розкриття потенціалу кожного школя-

ра. Все це в гармонійному поєднанні впливає на результативність освітнього 

процесу, вимагаючи від педагога розуміння сутності освітянської реформи та 

психологічної готовності до її упровадження, здатності переоцінити особистий 

професійний досвід у контексті запровадження нової української школи та ви-

будувати вектор власного професійного зростання. 

 Для забезпечення системності оновлень кожен педагог повинен бути ада-

птований до змін у професійній діяльності, володіти сформованою здатністю 

розуміння самого себе і навколишнього середовища, бути готовим до постійної 

самоосвіти і практичної діяльності. У зв’язку з цим можна припустити, що най-

важливішим і необхідним компонентом в структурі педагогічної діяльності має 

бути рефлексія як пізнання і аналіз педагогом явищ власної свідомості та діяль-

ності, інакше кажучи, погляд на власні думки і дії з боку. Саме професійна пе-

дагогічна рефлексія лежить в основі рефлексивної культури педагога як сукуп-

ності здібностей, способів і стратегій, які забезпечують усвідомлення і звіль-

нення від стереотипів непродуктивного особистісного досвіду і діяльності шля-

хом їх переосмислення і висунення завдяки цьому інновацій, що ведуть до по-

долання тих проблемно-конфліктних ситуацій, які виникають в процесі вирі-

шення практичних завдань. 
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І.   Професійна рефлексія та її значення в педагогічній діяльності 

 

 У сучасній психологічній науці попри широке визнання феномену «реф-

лексія» відсутнє єдине чітке визначення цього поняття. Це зумовлено його 

об’ємом і багатозначністю психологічного змісту, великим спектром властиво-

стей, ознак та функцій рефлексії. 

 У своєму теоретичному, концептуальному розумінні рефлексія виступає 

як форма активного переосмислення людиною тих чи інших станів індивідуа-

льної свідомості, діяльності, спілкування. 

 У широкому практичному сенсі рефлексія розглядається як здатність лю-

дини до самоаналізу, осмислення і переосмислення своїх предметно-соціальних 

відносин з навколишнім світом і є необхідною складовою розвиненого інтелек-

ту. 

 Рефлексивні властивості свідомості дорослої людини є необхідним ком-

понентом психограми багатьох професій, що відносяться до сфери «людина-

людина». У професії педагога рефлексивні процеси проявляються і в ситуації 

безпосередньої взаємодії з учнями, і в  процесі проектування і конструювання 

їх навчальної діяльності, і на етапі самоаналізу і самооцінки власної діяльності, 

самого себе як її суб’єкта.  

 Виходячи з означеного, під педагогічної рефлексією розуміється склад-

ний психологічний феномен, що виявляється в здатності вчителя входити в ак-

тивну дослідницьку позицію по відношенню до своєї діяльності і до себе як її 

суб’єкту з метою критичного аналізу, осмислення і оцінки її ефективності для 

розвитку особистості учня [1]. 

 За визначенням О.Є. Рукавишникової,  рефлексією є психологічний меха-

нізм професійного самовдосконалення і самоактуалізації, що виявляється у зда-

тності фахівця займати аналітичну позицію по відношенню до себе і професій-

ної діяльності. Рефлексивно мислити для вчителя – значить, співвідносити свою 

професійну діяльність з учнем, на якого вона спрямована, з позиції оцінки її 

ефективності для особистісного та інтелектуального розвитку учня [8]. 

 Необхідність рефлексивного ставлення вчителя до своєї діяльності визна-

чається багатьма факторами, що зумовлені багатогранністю педагогічної про-

фесії. Здатність відображати внутрішній світ дитини, розуміти причини її вчин-

ків і при цьому усвідомлювати, яке враження педагог справляє на неї, уміння 

безпристрасно аналізувати причини власних дій, прораховувати їх наслідки, 

вміння контролювати і оцінювати свою поведінку в конфліктній ситуації спри-

яють досягненню педагогом високого професіоналізму і особистісного розвит-

ку.  

 Залежно від предмету осмислення виділяють 3 види педагогічної реф-

лексії [7]: 

1) Соціально-перцептивна рефлексія, предметом якої є переосмислення, 

повторна переоцінка педагогом власних уявлень і думок, які у нього сформува-

лися про професію і своє місце в ній, про суб’єктів своєї професійної діяльнос-

ті. 
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2) Комунікативна рефлексія полягає в усвідомленні суб’єктом того, як  

його сприймають, оцінюють, відносяться до нього інші («Я – очима інших»). 

3) Особистісна рефлексія – осмислення власних думок, почуттів,                   

ставлень, дій тощо. 

 Комплексність, багатоплановість рефлексії дозволяє застосовувати ці ви-

ди рефлексії одночасно або по черзі  в означених складових педагогічної діяль-

ності: в системі своєї професійної діяльності, в системі педагогічного спілку-

вання і в системі власної особистості. 

 Використання рефлексивного підходу у здійсненні педагогічної діяльнос-

ті звільняє вчителя від негативних, руйнівних почуттів, таких як сумніви щодо 

своєї компетентності і професіоналізму. Замість цього педагог дивиться на свої 

вчинки з позитивної сторони, перебуваючи в пошуку нових рішень і способів 

врегулювати проблеми. Рефлексивний аналіз своїх професійних помилок               

дозволяє відокремити їх від себе як особистості («Я – людина. Буває, що я роб-

лю помилки, але це зовсім не означає, що мої помилки – це я»), що сприяє їх 

визнанню і аналізу. Це, в свою чергу, позбавляє вчителя, з одного боку, від 

перфекціонізму та почуття власної непогрішимості, а з іншого, від загостреної 

вразливості до думки про нього інших людей. Критичне осмислення педагогіч-

ної діяльності (як власної, так і колег) відкриває шлях до подолання протиріччя 

між складними педагогічними завданнями сучасності, що потребують глибоко-

го теоретичного усвідомлення, і тими прикладними засобами їхнього 

розв’язання, що панують в освітянській практиці. Вихід на рівень професійної 

рефлексії дає можливість подолати обмеження, задані простором власних знань 

і сформованих уявлень [1].  

 Таким чином, педагогічна рефлексія виконує ряд функцій, серед яких 

можна виокремити [7]:  

- проектувальна (проектування і моделювання діяльності учасників                     

педагогічного процесу); 

- організаторська (організація найбільш ефективних способів взаємодії у              

спільній діяльності); 

- комунікативна (як умова продуктивного спілкування учасників педагогічного 

процесу); 

- змістоутворююча (формування свідомої  діяльності та взаємодії); 

- мотиваційна (визначення спрямованості спільної діяльності учасників             

освітнього процесу на результат); 

- корекційна (спонукання до самозмін та зміни у взаємодії, діяльності). 

 Сьогодні в науковій психологічній літературі відсутня єдина думка щодо 

структурних компонентів педагогічної рефлексії. Як правило, науковці          

виділяють 4 основні компоненти в структурі рефлексивної діяльності педагога: 

- мотиваційно-цільовий: потреба в здійсненні рефлексивної діяльності,            

позитивне ставлення та інтерес до рефлексивного аналізу власної професійної 

діяльності, усвідомлення її цілей;  
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- когнітивно-операційний: знання, що конкретизують теоретичні основи 

педагогічної рефлексії, професійні вміння вчителя щодо здійснення рефлексив-

ної діяльності; 

- особистісно-творчий: уміння переносити набуті знання і уміння в нову 

професійну ситуацію, самостійне комбінування відомих способів дій у вирі-

шенні нестандартних проблем, особиста упевненість в доцільності здійснюва-

ної діяльності;   

- аксіологічний: норми ціннісних відносин до своєї діяльності, усвідомлен-

ня себе суб’єктом діяльності, оцінка, самооцінка і контроль рефлексивної дія-

льності. 

Варто зауважити, що процес формування критичного осмислення власної 

професійної діяльності, особливостей фахової взаємодії з учнями, колегами, 

батьками може бути надзвичайно важким завданням, оскільки, по-перше, не 

кожна людина має сміливість піддавати критичному переосмислення свої вчин-

ки, думки і ідеї, а по-друге, при критичному аналізі необхідно мати точку опо-

ри, тобто інший погляд, іншу думку і розуміння, що можливе за психологічної 

готовності до саморозвитку та змін, бажанні чути інших, інтегрувати новий до-

свід і знання у власну професійну діяльність, педагогічну та особистісну взає-

модію. 

 Серед факторів, що найбільшою мірою заважають педагогам у розвитку 

рефлексивних умінь, можна назвати несформованість умінь самоаналізу й са-

мооцінки, труднощі у визначенні цілей та плануванні свого професійного роз-

витку, відсутність розуміння рефлексивного мислення як способу професійного 

зростання та оптимізації фахової діяльності, обмеженість у часі, відсутність на-

вичок професійної рефлексії, страх перед критикою колег. 

   

   

ІІ. Рефлексивна діяльність та умови розвитку професійної рефлексії 

педагога 

 

 Як зазначалося, педагогічна діяльність є рефлексивною за своєю приро-

дою. Об’єктом діяльності педагога, об’єктом його управління, організації є дія-

льність учнів. Будь-які педагогічні завдання – це завдання з управління діяльні-

стю учня. Однак  особливість цього процесу полягає в тому, що  учень із своєї 

позиції суб’єкта навчання теж здатен ним управляти. У цій ситуації                  

рефлексуючий педагог повинен не тільки мати власні уявлення, знання про 

власний об’єкт діяльності (навчання, його мету, спосіб досягнення, результат), 

а й знати і враховувати, які уявлення про цей об’єкт має учень, перетворюючи і 

розвиваючи їх шляхом організації взаємодії, співпраці з учнем. 

 Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що сформованість 

рефлексивних властивостей педагога не залежить від наявного у нього профе-

сійного досвіду. Визначальним фактором у розвитку професійної рефлексії пе-

дагога є спеціально організовані умови навчання, засновані на аналітичному 

осмисленні свого професійного досвіду. Виділяють наступні психолого-
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педагогічні умови розвитку професійної рефлексії педагога (за Єрмаковою Г.Г.) 

[7]: 

- спеціально організована рефлексивна діяльність педагога. Рефлексії як 

будь-якій діяльності характерні основні властивості – цілеспрямованість, пере-

творюючий характер, предметність, усвідомленість, вибір способів і  процесу 

діяльності, її кінцевий результат. Забезпечується шляхом спеціально організо-

ваного навчання, запровадження освітніх, тренінгових програм; 

- рефлексивне середовище – комплекс спеціально створених умов, що спри-

яють самоусвідомленню, самоаналізу та самокорекції власного професіоналіз-

му, наявних професійних, соціально-психологічних ресурсів, необхідних для 

саморозвитку, можливість творчого пошуку і професійного вибору; 

- створення «суб’єкт-суб’єктних» відносин між учасниками рефлексивної ді-

яльності шляхом зміни позиції вчителя з домінування на позицію партнерства. 

За таких умов спільна діяльність педагога і учня проходить синхронно і кожен 

доповнює і збагачує діяльність один одного, зберігаючи своєрідність власних 

дій; 

- актуалізація рефлективності педагога дозволяє педагогу подивитися на 

професію відсторонено, з позиції іншої людини, виробити відповідне ставлення  

та судження щодо неї. Знайдений заново особистісний сенс дає перспективу 

для внутрішніх змін, ломки застарілих професійних стереотипів, відкриває 

шлях подальшого професійного зростання. 

 Визначальною умовою розвитку професійної рефлексії педагога є сфор-

мованість у нього певних особистісних якостей та професійних умінь. До них 

можна віднести:  

- розуміння рефлексії як передумови професійного зростання, вдосконалення 

та саморозвитку;  

- уміння бачити в педагогічній ситуації проблему і формулювати її у вигляді 

педагогічних завдань; 

- готовність орієнтуватися при постановці педагогічних завдань на дітей як 

на суб’єктів освітньої діяльності, що активно розвиваються і мають власні мо-

тиви та мету; 

- знання власних цінностей, переконань, професійних цілей; уміння встанов-

лювати причинно-наслідкові зв’язки між ними та ситуаціями, що виникають; 

- здатність розширити межі особистих практик і побачити нові проблеми, зу-

мовлені попереднім досвідом; 

- уміння мислити припущеннями, гіпотезами, версіями; генерувати різні спо-

соби розв’язання завдань; 

- здатність виділяти першочергові та другорядні цілі, розв’язувати їх за сту-

пенем нагальності; 

- уміння приймати конструктивне рішення в умовах дефіциту часу;  

- здатність використовувати різноманітні теорії для усвідомлення та аналізу 

власного досвіду; 

- уміння аналізувати і акумулювати у своєму досвіді кращі зразки педагогіч-

ної практики; 
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- готовність комбінувати елементи теорії та практики, щоб отримати нові 

знання; 

- здатність оцінювати педагогічні факти та явища об’єктивно та неупередже-

но. 

  

ІІІ.   Технології формування рефлексивних умінь педагога. 

 

 У психологічній літературі існує безліч технік, що дозволяють структуру-

вати або реструктурувати свій або чужий досвід, проблеми, існуючі знання або 

уявлення, використовуючи отриману інформацію для власного навчання і роз-

витку, оптимізації професійної майстерності. Наведемо дві найбільш відомі з 

них, що можуть бути використані при розвитку професійної рефлексії педаго-

гів.  

 Перша модель Reflective Cycle Грема Гіббса, розроблена в руслі діяльні-

сного підходу і складається з 6 етапів [2]. 

1 етап – Опис ситуації. Що сталося? 

 На даному етапі варто заспокоїтися і не робити ніяких висновків. Просто 

потрібно з’ясувати що сталося. Дайте відповідь на наступні запитання: 

- Коли і де це сталося? 

- Чому ви там були? 

- Хто ще там був? 

- Що трапилося? 

- Що ви зробили? 

- Що зробили інші люди/учасники ситуації? 

- Яким був ваш результат? Яким був результат інших людей/учасників ситуа-

ції? 

2 етап – Почуття. Що відчували, думали, хотіли? 

 Дайте відповідь на наступні запитання: 

- Що ви відчували перед самою ситуацією? 

- Що ви відчували під час ситуації? 

- Як ви думаєте, що інші люди/учасники відчували до і під час ситуації? 

- Що ви відчували після закінчення ситуації? 

- Що ви думаєте зараз про ситуацію? 

- Як ви думаєте, що інші люди/учасники думають зараз про ситуацію? 

3 етап – Оцінювання. Що було хорошого, а що поганого? 

 Проаналізуйте інформацію, яку маєте на цей момент, визначивши сильні і 

слабкі сторони ситуації, для її учасників.  

4 етап – Аналіз. Яка була ідея, сенс цієї ситуації, події? Який досвід для себе ви 

винесли із ситуації? 

5 етап – Висновки. Що можна було ще зробити? Які висновки необхідно зро-

бити? 

6 етап – План діяльності.  

 Дайте відповіді на наступні запитання: 
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- Що можна зробити так, щоб в наступний раз ситуація була позитивною 

як для вас, так і для інших людей учасників ситуації?  

- Якщо ця ситуація повториться ще раз, що б ви змінили в своїй поведінці і 

думках? 

- Які навички вам необхідно розвинути для того, щоб наступного разу впо-

ратися з ситуацією краще? 

 Описана модель можете використовуватися як для самоаналізу,  так і для 

вивчення ситуації за допомогою наставника, колеги. Вона дозволяє ретельно, 

всебічно проаналізувати будь-які життєві ситуації, проблемні ситуації спілку-

вання з колегами та/чи учнями і робить їх розв’язання у майбутньому більш ус-

відомленим і виваженим. 
 

 Друга модель розвитку рефлексивної діяльності педагога розроблена      

Ф. Кортхагеномі має назву ALACT-model [3].  

 Для проведення рефлексивної діяльності за ALACT-моделлю педагогам 

пропонується дати відповіді на 5 груп базових запитань і здійснювати аналіз 

окремо «професійного компонента» та «педагогічного спілкування». Це сприяє 

комплексному аналізу заняття, виявленню недоліків як у професійній діяльнос-

ті, так і в міжособистісній взаємодії з учнями, формуванню рефлексивної ком-

петентності педагога. 

  

 

Схема рефлексивної діяльності педагога 

 
Базові запитання, за якими 

здійснюється рефлексія 

Рефлексія професійного ком-

понента 

Рефлексія педагогічного спі-

лкування 

1. Що я зробив? Яким був урок за формою? 

Чи відповідав представлений 

урок заявленій формі? 

Чи відповідав зміст уроку 

його меті? 

Чи дотримано рамкові умо-

ви? 

Якою була реакція здобува-

чів освіти на кожен етап уро-

ку/завдання? 

Як здобувачі освіти реагува-

ли на оцінювання? 

2. Що було важливим у тому, 

що я зробив? 

Чи досягнув я своїх цілей? 

Чи можу я пояснити кожен 

етап уроку? 

Чи розумію я, як вони пов'я-

зані з попередніми або май-

бутніми уроками/розділами? 

Яке місце займає цей урок у 

курсі? 

Які інноваційні технології я 

використав? 

Чи відповідають використані 

технології сучасним освітнім 

стандартам? 

 

 

Яка реакція здобувачів освіти 

на завдання виявилася най-

ціннішою для ходу заняття? 
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3. Коли я робив це раніше? 

Де я зможу це знову викори-

стати? 

Чи вбудував я у новий урок 

зміст, процес чи продукт із 

попереднього уроку? 

Як цей урок пов’язаний з 

майбутніми заняттями? 

Як я можу застосувати цей 

підхід до наступного уроку? 

Чи було видно наступність 

знань здобувачів освіти з по-

переднього заняття? 

4. Наскільки добре я виконав 

роботу? 

Що спрацювало? 

Що мені необхідно покращи-

ти? 

Що ми вивчаємо зараз і на-

скільки це важливо? 

Чи спирався я на знання та 

досвід здобувачів освіти? 

Чи були якісь елементи уро-

ку ефективнішими, ніж інші? 

Чи потрібно удосконалити 

будь-які аспекти? 

Що я дізнався про свої сильні 

і слабкі сторони? 

Якого прогресу я досягнув як 

вчитель? 

Чи були виправдані очіку-

вання здобувачів освіти? 

Яких знань отримали здобу-

вачі освіти, чому навчилися, 

де зможуть це застосувати? 

Якою була реакція здобува-

чів освіти на отримані знання 

та досвід? 

5. Що мені робити далі? 

Який мій план/ намір? 

Як я можу використати най-

кращі аспекти цього заняття 

у майбутньому? 

Що я можу зробити, щоб від-

корегувати слабкі моменти 

уроку? 

Як для цього я можу викори-

стати свої переваги? 

Які кроки я повинен зробити 

або які ресурси я повинен 

використати, щоб досягти 

потрібних цілей? 

Чи існують технології або 

прийоми, які допомагають 

мені досягти моїх професій-

них цілей? 

Яким чином оцінка уроку 

здобувачами освіти може 

вплинути на наступні занят-

тя? 

Як можна використати реф-

лексію здобувачів освіти при 

плануванні та проведенні 

наступних занять? 

 

 Поряд з наведеними технологіями формування рефлексивної культури 

педагогів можна виділити ряд способів, що сприяють здійсненню рефлексії 

професійної діяльності. Зокрема, це усвідомлене різнорівневе планування педа-

гогічної діяльності, виконання завдань, моделюючих професійну діяльність, 

саморефлексію професійної діяльності, узагальнення власного досвіду та його 

презентація, ведення портфоліо (додаток 1), різних видів рефлексивних щоден-

ників. Ефективним, з  точки зору формування рефлексивного мислення педаго-

гів, є організація групової рефлексії педагогічної діяльності у вигляді обгово-

рення процесу та результатів роботи, відповідності теми обраному змісту тощо.
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ІV.  Алгоритм роботи практичного психолога щодо розвитку професійної 

рефлексії педагога. 

 

 Аналіз професійної діяльності педагогів свідчить, що реальна практика 

майже позбавлена процесу рефлексії. Педагоги ще недостатньо володіють на-

вичками самоаналізу професійної діяльності, відчувають дефіцит супроводу 

рефлексії в процесі професійного самовдосконалення, залежні або від зовніш-

ніх вимог, або від низького рівня особистої педагогічної культури. 

Це актуалізує роботу практичних психологів освітніх установ по формуванню 

рефлексивної діяльності педагога як головної умови саморозвитку та самовдос-

коналення. 

 Мета запропонованого алгоритму психологічного супроводу процесу ро-

звитку професійної рефлексії педагога – створення сприятливих умов для роз-

витку рефлексивності педагога, формування рефлексивної позиції вчителя в 

освітній діяльності, сприяння його розвитку та самореалізації. 

 Завдання. Основними завданнями психологічного супроводу розвитку 

професійної рефлексії педагогів є: 

- формування ціннісного ставлення педагогів до професійної діяльності, 

усвідомлення себе її суб’єктом; 

- підвищення психологічної компетентності педагогів з питань рефлексив-

ної позиції вчителя в освітньому процесі; 

- формування мотивації педагогів до здійснення рефлексивної діяльності; 

- навчання педагогів практичним методам і прийомам самоаналізу, здійс-

нення рефлексії; 

- розвиток креативності та творчого мислення педагогів; 

- профілактика професійного вигорання та збереження психічного здоров’я 

педагогічних працівників. 

 Цільова аудиторія – педагогічні працівники. 

 Терміни та план реалізації. Робота практичних психологів щодо форму-

вання рефлексивної позиції вчителя в освітньому процесі може реалізовуватися 

у формі тематичного семінару-практикуму, циклу практичних занять, що про-

водяться протягом року за рахунок годин, відведених працівником на здійснен-

ня просвітницької та/або профілактичної роботи не рідше 1 раз у квартал. Це 

також може бути інтенсивний курс у формі тренінгу, що доцільно провести на 

осінніх, зимових чи весняних канікулах. 

 Орієнтовний зміст психологічного супроводу педагогів щодо форму-

вання навичок рефлексивної діяльності. 

 
Етап Зміст роботи Методичні технології, діагно-

стичні методики 

Діагностичний Роботу з означеного питання варто розпо-

чати з визначення сформованості у педа-

гогів навичок рефлексивної діяльності, 

психологічної готовності педагогів до 

саморозвитку і професійного зростання; 

1. Методика визначення рівня 

рефлективності 

(А. В. Карпов, В. В. Понома-

рьова) (додаток 2). 

2. Визначення рівня сформо-
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наявної професійної позиції і професійних 

цінностей; володіння методами і прийо-

мами самопізнання. Отримана інформація 

сприятиме розумінню практичним психо-

логом початкового рівня інформованості 

педагогів з цього кола питань, дозволить 

визначити зміст інформаційних матеріалів 

з огляду на потреби цільової аудиторії, 

обрати ефективні методи і технології ро-

боти, правильно розстановити пріоритети 

у роботі з ними. 

ваності педагогічної рефлексії 

(О.Є. Рукавишникова) (дода-

ток 3). 

 

Етап реалізації 1. З метою підвищення мотивації педаго-

гів до здійснення рефлексивної діяльнос-

ті, розширення рівня інформованості з 

питань рефлексивної культури як фактора 

досягнення високого рівня професіоналі-

зму в педагогічній діяльності доцільно 

використовувати такі форми роботи, що 

передбачають можливість і для подачі 

теоретичного матеріалу, його обговорен-

ня, і можливість висловити свою позицію 

щодо теми, поділитися досвідом самопі-

знання, використання рефлексії в профе-

сійній діяльності, застосувати отримані 

теоретичні знання на практиці. 

 Практичний інструментар, що ви-

користовується на цьому етапі, має сприя-

ти самопізнанню, формуванню мотивації 

саморозвитку, здобуття рефлексивних 

умінь і навичок. 

Вправи «Хто я? Який я?», 

«Моє педагогічне кредо», 

«Мої сильні і слабкі сторони», 

«Автопортрет» (додаток 5). 

 

 

2. Зміст роботи практичного психолога 

щодо формування ціннісного ставлення 

до своєї професійної діяльності, усвідом-

лення себе суб’єктом цієї діяльності може 

полягати у сприянні розумінню професій-

ної місії педагога, усвідомленню особис-

тих професійних цілей і мотивів діяльнос-

ті; підвищенню мотивації оволодіння ре-

флексивними вміннями і навичками як 

умови професійної самореалізації та оп-

тимізації професійної діяльності.  

 

Вправи «Портрет сучасного 

педагога», міні-есе «Моя мі-

сія», створення образу або 

підбір асоціацій до фрази «Я 

педагог» (або «Сучасний пе-

дагог»), техніки, спрямовані 

на усвідомлення своїх профе-

сійних досягнень і перспектив 

професійного зростання («Де-

рево досягнень», «Професійне 

кредо»), сильних і слабких 

сторін своєї діяльності, ресур-

сів для її оптимізації. 

3. На етапі навчання педагогів практич-

ним методам і прийомам самоаналізу, 

здійснення рефлексії на прикладі наявно-

го досвіду роботи і взаємодії важливе зна-

чення має орієнтація на особистий досвід 

педагогів (як позитивний, так і негатив-

ний), знайомство і відпрацювання рефле-

ксивних технік, актуальних для педагогі-

Вправи «Як слухати рефлек-

сивно», «Технології рефлек-

сії»,«Мій успіх», «Правила», 

«Портрет у рожевих тонах». 

 

 



 

 

14 
 

чного колективу в цілому. Знайомство з 

кожною конкретною технікою має супро-

воджуватися чіткою методичною інструк-

цією (мета, можливості використання, 

очікувана результативність). Вправи, що 

використовуються на цьому етапі, мають 

сприяти актуалізації особистого досвіду 

педагогів, формуванню навичок рефлек-

сивного аналізу ситуації, підвищення 

професійної самооцінки, усвідомленню 

важливості оволодіння рефлексивними 

уміннями для підвищення ефективності 

професійної діяльності. 

4. Робота щодо розвитку творчого мис-

лення педагогів можлива з використанням 

методів і прийомів, що передбачають за-

стосування креативності, творчих здібно-

стей педагогів, навичок групової взаємо-

дії, спільного вирішення проблемних си-

туацій, використання і відпрацювання 

знайомих зразків поведінки в новій ситу-

ації, розширення особистого досвіду кож-

ного члена групи за рахунок присвоєння 

досвіду її учасників. Важливою рисою 

творчої діяльності є самостійний перенос 

знань і умінь в нову професійну ситуацію. 

Вирішуючи нову ситуація, педагог прояв-

ляє здатність використовувати вже освоє-

ні знання і зразки дії, відбувається бачен-

ня нової проблеми в знайомій ситуації. Це 

стимулює пізнавальну активність, ініціа-

тиву і творчу індивідуальність у засвоєнні 

знань.  

Вправи «Правила», «Кару-

сель» 

Завершальний 

етап 

      Завершальним етапом діяльності 

практичного психолога щодо формування 

рефлексивних навичок педагогічної дія-

льності є проведення повторного опиту-

вання педагогів щодо їх ставлення до ре-

флексії як засобу професійного станов-

лення та саморозвитку, спостереження 

щодо використання ними отриманих 

знань та навичок в педагогічній діяльнос-

ті. Це сприяє оцінці ефективності прове-

деної роботи, дозволить спланувати робо-

ту з цього напрямку на наступний рік, 

враховуючи отримані результати.  

 Експертне опитування. Відві-

дування занять з метою пси-

хологічного аналізу. 

 

  

 Зауважимо, що завдання роботи практичного психолога щодо формуван-

ня навичок рефлексивної діяльності педагогів взаємопов’язані між собою. Тому 

їх реалізація можлива за умови комплексного підходу до їх вирішення. Це 

означає, що ця робота повинна включати одночасно і теоретичне інформування, 
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і актуалізацію досвіду професійної діяльності, і формування ціннісного став-

лення до професії, і реалізацію творчого потенціалу педагогів шляхом створен-

ня умов для застосування отриманих навичок в новій, нестандартній ситуації.  

 Важливою умовою ефективності роботи практичного психолога щодо 

формування рефлексивних навичок педагогів є проведення проміжних і заклю-

чних рефлексивно-оцінних складових кожного з етапів роботи і заняття в ціло-

му. 

 Ресурси. У рамках психологічного супроводу педагогів щодо формуван-

ня навичок рефлексивної діяльності практичному психологу досить важливо 

налагодити партнерські відносини з педагогами. Адже довіра у відносинах мо-

же стати одним із мотиваторів до участі педагогів в означеній роботі. Не менш 

важливим є включення плану роботи практичного психолога з означеного на-

прямку до річного плану роботи закладу освіти та розуміння керівником важ-

ливості означеної роботи в контексті підвищення професіоналізму членів педа-

гогічного колективу та їх професійної реалізації, оптимізації освітнього проце-

су та збереження психічного здоров’я здобувачів освіти та педагогів. 

 Кінцевий результат – сформованість рефлексивної позиції вчителя в 

освітній діяльності. 

 Критерії ефективності. 

 Основними критеріями сформованої рефлексивної позиції вчителя в осві-

тній діяльності можуть бути: 

- позитивна установка на рефлексію професійної діяльності (розуміння ре-

флексії як умови професійного зростання, активне прагнення оволодіння тех-

нологією рефлексивного мислення); 

- гнучкість при вирішенні проблем, що виникають в процесі професійної 

діяльності, в конфліктній ситуації (вміння визнавати, а не виправдовувати свої 

помилки, вчитися на них, бути відкритим до критики оточуючих); 

- партнерська позиція вчителя (вчитель проектує і визначає навчальну дія-

льність, співвідносячи її з цілями, завданнями розвитку учня, його індивідуаль-

ними особливостями і можливостями учнем, внаслідок чого учень виявляється 

«суб’єктом» освітнього процесу і займає активну позицію по відношенню до 

нього); 

- відкритість новому (відсутність ригідності і догматизму в мисленні, гото-

вність розглядати нові варіанти, готовність прийняти точки зору іншої людини, 

прагнення прояснити складні для себе питання, готовність змінювати свою точ-

ку зору, переглядати очевидне); 

- стратегічність, перспективність мислення вчителя (вміння піднятися над 

фактами, вийти за межі ситуації «тут і тепер», орієнтація на «зону найближчого 

розвитку» учня, врахування індивідуальної траєкторії розвитку учня); 

- критичність, креативність (розуміння потреб і цілей навчання і розвитку 

учні, уміння врахувати їх при вибудовуванні освітньої діяльності шляхом вико-

ристання різних способів і технологій). 
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 Можливі ризики і перешкоди. 

 Серед найбільш розповсюджених факторів, що перешкоджають форму-

ванню рефлексивних умінь педагога, можна виділити: 

- несформованість умінь самоаналізу й самооцінки; 

- труднощі у визначенні цілей та плануванні свого професійного розвитку; 

- відсутність розуміння рефлексивного мислення як способу професійного 

зростання та оптимізації фахової діяльності; 

- відсутність досвіду професійної рефлексії та рефлексивного середовища в 

закладі освіти; 

- страх перед критикою колег, професійний перфекціонізм, ставлення до 

оцінки власної професійної діяльності як до оцінки своєї особистості; 

- шаблонність та стереотипність у реалізації педагогічної діяльності; 

- неготовність більшості педагогічних працівників виходити із зони «влас-

ного комфорту» і переосмислювати власний професійний досвід і досвід колег. 

 Тому перед практичним психологом стоїть завдання забезпечити макси-

мально ефективний психологічний супровід процесу формування рефлексивної 

культури педагогів, підвищення їх мотивації до професійного зростання та ви-

значення його траєкторії.  
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Додаток 1 

 

Портфоліо як інструмент рефлексії 

 

 Сьогодні існує багато визначень сутності поняття «портфоліо». Досить 

велика їх кількість належить до галузі освіти. Зміст цих дефініцій можна звести 

до декількох варіантів, де портфоліо це: 

- засіб (інструмент, метод, форма) оцінювання ефективності (результативнос-

ті) будь-якої достатньо тривалої у часі та складної за змістом діяльності; 

- зібрання зразків робіт і документів, що підтверджують результати діяльнос-

ті та ілюструють можливості й досягнення власника портфоліо; 

- комплект матеріалів, які відповідно до поставленої мети систематизують та 

ілюструють процес безперервної самооцінки і корекції результатів та досяг-

нень; 

- технологія саморозвитку і самовдосконалення; 

- засіб мотивації і стимулювання творчої активності і самоосвіти; 

- засіб самопрезентації і кар’єрного зростання; 

- показ досягнень в управлінській і педагогічній діяльності;  

- засіб моніторингу й оцінювання професійного розвитку; 

- відповідним чином формалізований та спеціальним чином скомпонований 

комплекс документальних матеріалів (довідок, звітів, протоколів, публікацій, 

рефератів, курсових та дипломних робіт, дисертаційних робіт, нормативних до-

кументів, фото-, кіно-, відеоматеріалів, оформлених  в паперовому та електрон-

ному вигляді). 

 Мета створення портфоліо – визначення динаміки значимих самоосвіт-

ніх результатів у цілому, забезпечення відслідковування індивідуального про-

гресу педагогічного працівника в широкому освітньому контексті, демонстра-

ція його здібності до практичного застосування освітніх надбань. 

 Функції портфоліо: 

Презентаційна – для участі в конкурсних процедурах.  

Рефлексивна – зібраний матеріал завжди допоможе описати власний досвід, зу-

пинитися на деталях, узагальнити матеріал.  

Проектна – матеріали портфоліо після узагальнення і аналізу можуть служити 

підставою для планування подальшої діяльності. 

Діагностична  –  фіксує зміни і зростання за певний період часу. 

Цілепокладання  –  підтримує методичні цілі. 

Мотиваційна –  заохочує результати педагогів. 

Змістовна –  розкриває весь спектр виконуваних робіт. 

Розвивальна – забезпечує безперервність процесу діяльності від року до року. 

Рейтингова – показує професіоналізм педагогів. 

Накопичувальна – набір матеріалів, що демонструє уміння вчителя вирішувати 

завдання своєї професійної діяльності, вибирати стратегію і тактику професій-

ної поведінки і призначений для оцінки рівня професіоналізму працівника.  
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Модельна – відображає динаміку розвитку вчителя, показує результати саморе-

алізації, демонструє стиль викладання, допомагає проводити рефлексію, спла-

нувати діяльність. 

 Типи портфоліо: 

- Тематичне портфоліо– містить матеріали стосовно роботи з однієї теми. 

- Портфоліо досягнень – містить кращі роботи, наробки, свідоцтва ефективної 

діяльності. 

- Рефлексивне портфоліо – містить матеріали й оцінку (самооцінку) досягнен-

ня цілей, особливостей якості роботи з різними джерелами інформації, розду-

мів, відчуттів, сприймань. 

- Проблемно орієнтоване портфоліо – містить матеріали, що відображають ці-

лі, процес і результат вирішення проблеми. 

- Представницьке портфоліо – готується як підтвердження майстерності за 

окремими напрямками самоосвіти. Містить кращі закінчені роботи, фото, відео-

записи, матеріали на електронних носіях. Обов’язковим є письмовий аналіз. 

- Портфоліо документації або «робоче» портфоліо – демонструє професійний 

розвиток і зростання спеціаліста, містить усі матеріали, починаючи від теми 

самоосвіти до практичного застосування і результату. Молодим учителям мож-

на розпочати зі створення такого виду портфоліо, який може містити і слабкі 

роботи. 

Принципи складання портфоліо: 

- Об’єм портфоліо не повинен перевищувати 8-10 сторінок + додаток.  

- Портфоліо вчителя – це не втілення успіху, а матеріал, що відображає всі 

сторони його роботи. Експериментальна робота, навіть не зовсім вдала, може 

свідчити про дослідницьку натуру педагога.  

- Організація інформації в порт фоліо педагога підкоряється двом основним 

правилам: послідовність і ясність.  

 Грамотно складене портфоліо вчителя відповідає в першу чергу на пи-

тання «Як?», і тільки потім на питання «Що?». 
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Додаток2 

 

Методика визначення рівня рефлективності 

(А. В. Карпов, В. В. Пономарьова [4]) 

 

Інструкція.  

 Вам необхідно дати відповіді на кілька тверджень методики. У бланку 

відповідей навпроти номера твердження поставте, будь ласка, цифру, що відпо-

відає   варіанту вашої відповіді: 

1 – абсолютно невірно; 

2 – невірно; 

3 – скоріше так; 

4 – не знаю; 

5 – скоріше вірно; 

6 – вірно; 

7 – абсолютно вірно. 

 Довго не замислюйтесь над відповідями. Пам’ятайте, що правильних або 

неправильних відповідей в даному випадку бути не може. Перший варіант від-

повіді, що прийшов в голову, і є вірним. 

 

Текст методики 

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довгий час думаю про неї, хо-

четься її з ким-небудь обговорити. 

2. Коли мене несподівано про щось запитають, я можу відповісти перше, що 

спало на думку. 

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити у справі, я, зазвичай, по-

думки планую майбутню розмову. 

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відволіктися від думок про 

нього. 

5. Коли я розмірковую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені бу-

ває цікаво раптом згадати, що стало початком ланцюжка думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про майбутні тру-

днощі. 

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають дру-

горядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10.  Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи. 

11. Мені було б важко написати серйозного листа, якби я заздалегідь не склав 

плану. 

12. Я вважаю за краще діяти, а не розмірковувати над причинами своїх невдач. 

13. Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки. 

14. Як правило, щось замисливши, я прокручую в голові свій задум, уточнюючи 

деталі, розглядаючи всі варіанти. 
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15. Я турбуюся про своє майбутнє. 

16. Думаю, що в безлічі ситуацій треба діяти швидко, керуючись першою дум-

кою, що прийшла в голову. 

17. Часом я приймаю необдумані рішення. 

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, приводячи все 

нові і нові аргументи на захист своєї точки зору. 

19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в ньому ви-

нен,я в першу чергу починаю з себе. 

20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все детально обміркувати 

і зважити. 

21. У мене бувають конфлікти від того, що я часом не можу передбачити, якої 

поведінки чекають від мене оточуючі. 

22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я ніби подумки веду з 

нею  розмову. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття викликають в 

інших людях мої слова і вчинки.  

24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково подумаю, якими 

словами це краще зробити, щоб її не образити. 

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли займаюся 

іншими справами. 

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе винним. 

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане. 

 

Обробка результатів.  

 З цих 27 тверджень 15 є прямими (номера тверджень: 1, 3,4, 5,9,10,11,14, 

15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Решта 12 – зворотні твердження, що необхідно врахо-

вувати при обробці результатів, коли для отримання підсумкового балу підсу-

мовуються в прямих твердженнях цифри, що відповідають відповідям опитува-

ного, а в зворотному – значення, замінені на ті, що виходять при перевертанні 

шкали відповідей. 

Всі пункти можна згрупувати в чотири групи: 

1) ретроспективна рефлексія діяльності (номери тверджень: 1, 4, 5, 12, 17, 18, 

25, 27); 

2) рефлексія реальної діяльності (номери тверджень:2, 3, 13, 14, 16, 17, 18, 26); 

3) розгляд майбутньої діяльності (номери тверджень: 3, 6, 7, 10, І, 14, 15, 20); 

4) рефлексія спілкування і взаємодії з іншими людьми(номери тверджень: 8, 

9,19, 21, 22, 23, 24, 26). 
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Отримані сирі бали переводяться у стени: 

 

Сте- 

ни 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сирі 

бали 

80і  

ниж-

че 

81-

100 

101-

107 

108-
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114-
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130 

131-

139 

140-

147 

148-

156 

157-

171 

172 і 

вище 

 

Інтерпретація отриманих даних.  

 Результати, що дорівнюють або більші за сім стенів, свідчать про високу 

рефлексивність. Педагог з таким балом в більшій мірі схильний звертатися до 

аналізу своєї діяльності та вчинків інших людей, з’ясовувати причини і наслід-

ки своїх дій як в минулому, так в сьогоденні і майбутньому. Йому властиво 

аналізувати свою діяльність у найдрібніших деталях, ретельно її планувати і 

прогнозувати всі можливі наслідки.  

 Результати в межах від чотирьох до семи стен – індикатори середнього 

рівня рефлективності.  

 Низькі результати – менше чотирьох стен – свідчать про низький рівень 

розвитку 22ефективності педагога. Це проявляється в тому, що йому складно 

поставити себе на місце іншого і регулювати власну поведінку. 
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Додаток 3 

 

Визначення рівня сформованості педагогічної рефлексії 

(О.Є. Рукавишникова)[ 8] 

 

 Методика має структуру особистісного опитувальника і складається з 34 

запитань, на які потрібно дати відповідь «так» або «ні». Відповіді «так» в ре-

єстраційному бланку позначаються знаком «+», а «ні» – знаком «-». 

Інструкція.  

 З метою більш глибокого пізнання самого себе вам пропонується відпові-

сти на ряд запитань. Відповідаючи на них, позначайте в реєстраційному бланку 

свою згоду знаком «+», а незгоду – знаком «-». 

 

Текст методики 

1. Чи були у вас випадки, коли аналіз вашого вчинку примиряв вас з вашими 

близькими? 

2. Чи змінювалися ваші духовні цінності після того, як ви, проаналізувавши 

свої недоліки, приходили до рішення змінити їх? 

3. Чи часто ви вдаєтеся до аналізу своєї поведінки в конфліктних ситуаціях? 

4. Чи часто буває так, що ваша поведінка в конфліктній ситуації залежить від 

емоційного стану? 

5. Чи ставите ви себе в своїй уяві на місце якоїсь незнайомої вам невдачливої 

людини? 

6. Чи аналізуєте ви причини своїх невдач? 

7. Чи довго ви згадуєте зустріч з якоюсь невдачливою людиною? 

8. Чи намагаєтеся ви аналізувати свою поведінку, якщо у вас довгий час не ви-

никало проблемних ситуацій? 

9. Як ви вважаєте, це пов’язано з особистісної потребою розібратися в собі? 

10. Ви аналізуєте свою поведінку, щоб порівняти себе з іншими? 

11. Чи були у вас випадки, коли аналіз ситуації приводив до зміни рішень, при-

йнятих вами раніше, зміни вашої точки зору або переоцінки самого себе? 

12. Чи часто ви усвідомлюєте причини власних вчинків? 

13. Чи часто ви аналізуєте поведінку оточуючих вас людей, уникаючи аналізу-

вати свою? 

14. Чи намагаєтеся ви виявити «для себе» причини своєї поведінки? 

15. Чи вважаєте ви однозначною і беззаперечною для себе думку людини, яка є 

авторитетною в цікавій для вас проблемі? 

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 аргу-

менти «проти»? 

19. Чи збігається, як правило, ваша точка зору на якусь проблему з думкою ав-

торитетної людини в цій області? 
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20. Чи намагаєтеся ви знайти причину будь-яких невирішених життєвих проти-

річ, що стосуються до вас? 

21. Чи буває так, що людські цінності, прийняті в суспільстві, ви піддаєте кри-

тичному аналізу? 

22. Чи часто громадська думка здатна диктувати вам певний спосіб думок? 

23. Чи вважаєте ви, що вміння аналізувати вами свою поведінку завжди приз-

водить до прийняття єдино правильного рішення? 

24. Чи намагаєтеся ви аналізувати свою або чужу поведінку, якщо розумієте, 

що це може привести до виникнення негативних емоцій, неприємних для вас? 

25. Чи замислюєтеся ви про поведінку сторонніх вам людей, порівнюючи їх із 

собою? 

26. Чи пробуєте ви зайняти позицію сторонньої вам людини в конфліктній си-

туації, намагаючись зіставити її із власною? 

27. Чи вели ви коли-небудь щоденник, куди записували свої думки, переживан-

ня? 

28. Аналізуючи свої невдачі, чи схиляєтеся ви до оцінки своєї поведінки? 

29. Чи часто, аналізуючи свої невдачі, ви в більшості випадків приходите до 

висновку, що винен безлад в соціальному житті? 

30. Чи властива аналізу вашої поведінки в більшій мірі емоційна оцінка? 

31. Чи присутній в аналізі власної поведінки в більшій мірі чітка словесна логі-

ка? 

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. 

 Для визначення рівня розвитку педагогічної рефлексії необхідно зістави-

ти результати, отримані в ході проведення методики, з ключем для її обробки. 

За кожну відповідь, що співпала з ключем, опитуваний отримує 1 бал, в іншому 

випадку – 0 балів. Отримані бали підсумовуються. 

Ключ: 

1. + 6. + 11. + 16. + 21. + 26. + 31. + 

2. + 7. + 12. + 17. + 22. - 27. + 32. - 
3. + 8. + 13. - 18. + 23. + 28. + 33. - 
4. - 9. + 14. + 19. - 24. + 29. - 34. + 
5. + 10. - 15. - 20. + 25. + 30. -   

 

0-11 балів – низький рівень розвитку рефлексії, 

12-22 бали – середній рівень рефлексії, 

23-34 бали – високий рівень рефлексії. 
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Додаток 4 

Техніки рефлексивного слухання 

 

 Рефлексивне слухання – активне слухання, об’єктивний зворотний 

зв’язок з промовою, яка використовується для контролю точності сприйняття 

почутого. Слухати рефлексивно – це значить розшифровувати зміст повідом-

лень, з’ясовувати їх реальне значення. 

Техніки рефлексивного слухання: 

1. З’ясування – уточнення змісту будь-яких висловлювань або всього повідом-

лення в цілому. Це дозволяє отримати додаткову інформацію по незрозумілим 

питанням, покращити первинне повідомлення, оскільки показує автору, що він 

висловлює свої думки неточно. Типові фрази і питання: «Уточніть, будь ласка, 

що ви маєте на увазі», «Повторіть, будь ласка, цю частину», «Я не зрозумів», 

«Чи не поясните ви це ще раз?» 

2. Перефразовування – формулювання тієї ж думки іншими словами. В даному 

випадку, той, хто слухає, для перевірки розуміння змісту повідомлення намага-

ється висловити думку автора, використовуючи свої слова, терміни, висловлю-

вання. Це дозволяє отримати підтвердження правильності розуміння і дає мож-

ливість автору внести корективи в повідомлення. Типові фрази: «Чи правильно 

я зрозумів, що …»,«Як я зрозумів вас …», «На вашу думку …»,«Іншими слова-

ми, ви говорите … »,« Ви вважаєте, що … ». 

3. Відображення почуттів – адекватне сприйняття і озвучування тим, хто слу-

хає, почуттів, емоційного стану того, хто говорить. Діалог залежить не стільки 

від змісту інформації, скільки від почуттів, установок, емоційної реакції. Для 

рефлексивного відображення почуттів можна використовувати наступні фрази: 

«Мені здається, що ви відчуваєте …», «Ви засмучені … »,«Мені знайомі ваші 

відчуття … »,«Я відчуваю, що ви …». 

4. Резюмування – підбиття підсумку, змісту сказаного. Резюмування допомагає 

з’єднати фрагменти бесіди в єдине смислове ціле. Це допомагає тому, хто слу-

хає, переконатися в правильності і точності розуміння, а тому, хто говорить 

оцінити, наскільки добре йому вдалося передати свою думку. Типовими фраза-

ми можуть бути такі: «Основними висновками, з вашої точки зору, є …»,«Чи 

можна сказати, що зміст сказаного вами полягає в…», «Якщо підсумувати ска-

зане вами, то …», «Чи правильно я зрозумів, що вашими основними ідеями є 

…». 
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Додаток 5 

 

Вправи на розвиток педагогічної рефлексії 

 
 

Вправа «Хто я? Який я?».  

Мета: формування адекватної самооцінки, розвиток навичок самопізнання че-

рез аналіз своїх слабких і сильних сторін. 

 Учасникам протягом 7 хвилин пропонується прописати на листочку по 10 

слабких і сильних своїх сторін, якостей. По закінченню часу виділити ті з них, 

що найбільше представлені у відносинах з учнями, у відносинах з колегами, в 

особистому житті. 

 Обговорення. 

- Що відчували, аналізуючи свої сильні і слабкі сторони? 

- Які висновки про себе зробили? 

 

Вправа «Мій успіх». 

Мета: розвиток навичок рефлексії на основі особистого професійного досвіду,  

мотивація на оволодіння рефлексивними навичками. 

 Учасникам пропонується пригадати ситуацію, рішення якої, свою поведі-

нку в ній вони вважають максимально ефективним і аналізують її за критерія-

ми: в чому був успіх? які кроки зробили для його досягнення? які свої сильні 

якості, вміння, навички забезпечили успішність вирішення ситуації? що можна 

було б зробити більш ефективно? 

 Обговорення. 

- Що відчували, згадуючи досвід роботи або взаємодії? 

- Які висновки зробили після аналізу ситуації щодо запропонованого алгори-

тму? 

- Як можна використовувати запропоновану техніку для підвищення ефектив-

ності професійної діяльності, взаємовідносин на роботі і в особистому жит-

ті? 

 

Вправа «Правила» 

Мета: розвиток творчих здібностей, навичок перенесення рефлексивних умінь у 

нові нестандартні ситуації. 

 Учасникам пропонується об’єднатися в дві рівні групи: перша група –  

«вихователі дитячого садка», друга – «діти дошкільного віку». 

 На першому етапі кожна група протягом 5 хвилин напрацьовує правила 

поведінки для дітей в групі. 

 На другому етапі кожна група протягом 5 хвилин аналізує і прописує, які 

з придбаних раніше знань, навичок вони використовували для напрацювання 

цих правил, який досвід професійної діяльності застосували, щоб правила були 

максимально ефективними.  

Презентація напрацювань, починаючи з другого етапу роботи. 
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Обговорення. 

- Які знання і навички професійної рефлексії вам вдалося використати? 

- Який результат їх застосування? 

- Що ви відчуваєте після виконаної роботи? 

 

Вправа «Я – реальний, Я – ідеальний» (з використанням карток «Креа-

тив») 

Мета: розвиток адекватної самооцінки, усвідомлення професійних досягнень і 

професійних цілей, визначення напрямків для професійного самовдосконален-

ня. 

 Кожному учаснику пропонується протягом 1-2 хвилин вибрати 1 картку, 

що асоціюється з їх уявленням про себе в професії на сьогодні і 2 картку, що 

символізує, яким би вони хотіли бути. Перша картка викладається в нижньому 

лівому куті аркуша А4, друга – у верхньому правому. У чистому просторі між 

картками треба прописати кроки, які важливо зробити, щоб наблизити реальний 

образ до ідеального. На роботу 5 хвилин. Презентація. 

 Обговорення: 

- Що відчували, дивлячись на дві картки? 

- Чи змінилися почуття, коли прописали кроки, що наближають вас ниніш-

нього фахівця до ідеального образу? 

 

Вправа «Моє педагогічне кредо».  

Мета: усвідомлення педагогами своїх професійних цілей і принципів. 

 Педагогам необхідно сформулювати девіз, створити образ, символ,  емб-

лему своєї педагогічної діяльності. На роботу відводиться 7 хвилин. Презента-

ція. 

 Обговорення. 

- Що зрозуміли про себе в професії? 

 

Вправа «Автопортрет».  

Мета: розвиток навичок самоаналізу, рефлексивного ставлення до аналізу ін-

ших. 

 Учасникам протягом 5 хвилин пропонується описати себе так, щоб не-

знайома людина при зустрічі легко впізнала вас. На аркуші паперу потрібно 

прописати такі ознаки, які виділяють вас з натовпу. Опишіть свій зовнішній ви-

гляд, ходу, манеру говорити, одягатися; можливо, вам властиві якісь характерні 

жести. Робота відбувається в парах. По закінченню 5 хвилин партнери обміню-

ються аркушами і протягом 3 хвилин дописують ті характеристики, які людина, 

з їх точки зору, про себе не прописала.  По закінченні часу партнери знову об-

мінюються аркушами і аналізують отриману інформацію, обговорюють її в па-

рі. 

 Обговорення. 

- Що відчували, складаючи свій портрет? 

- Про що задумалися, отримавши коментарі партнера? 
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Вправа «Портрет в рожевих тонах».  

Мета: розвиток навичок емпатії, всебічного аналізу ситуації, планування варіа-

нтів своєї поведінки, діяльності з урахуванням сильних і слабких сторін ситуа-

ції. 

 Учасникам пропонується пригадати людину (дорослого або дитину), який 

не подобається, відносини з яким не складаються. 

1 етап. На аркуші паперу протягом 5 хвилин потрібно прописати не менше 5 

слабких характеристик цієї людини; написати своє ставлення до неї. 

2 етап. На аркуші паперу прописати не менше 5 сильних характеристик цієї 

людини. Проаналізувати, чи змінилося ваше ставлення до людини, коли ви            

визначили її сильні якості. Які корективи у взаємини з людиною ви готові внес-

ти з урахуванням його сильних і слабких сторін? Обговорення. 

- Як можна використовувати отриману інформацію у вирішенні складних 

професійних ситуацій? 

 

Вправа «Перетворення». 

Мета: розвиток навичок самоаналізу, готовності чути, як тебе сприймають ото-

чуючі.  

1 етап. Учасникам пропонується  закінчити речення: 

- Якби я був книжкою, то я був би… (словником, детективом, віршами…) 

- Якби я був явищем природи, то був би… (вітром, сонцем, бурею…) 

- Якби я був музикою, то я був би… (романсом, класикою, джазом…) 

- Якби я був дитиною, то я був би… 

2 етап. Кожен учасник підписує свій листок і по колу передає його за годинни-

ковою стрілкою. Той, хто отримав листок, поруч із написаним має написати 

своє бачення людини, чий листок він отримав. Вправа продовжується, доки ко-

жен не отримає свій листок. Презентація: спочатку бачення себе, потім – ба-

чення іншими вас. 

       Обговорення. 

- Що відчували, коли описували себе? 

- Що зрозуміли про себе, коли отримали бачення інших про вас? 

- Які висновки зробили? 
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Додаток 6 

Тренінг із розвитку рефлексії як засобу  

професійного становлення педагогів 

 

 Мета: сприяти професійному становленню педагогів шляхом формування 

позитивної установки на рефлексію професійної діяльності, розвиток  рефлек-

сивних умінь та навичок. 

 Матеріали та обладнання: столи, стільці, фліп-чарт, фломастери, маркери, 

стікери, папір А-4 

 Тренінг складається із 4 занять тривалістю 1 год. 20 хвилин. 

   

Заняття 1. 

 

Мета: актуалізувати роль рефлексії у професійному становленні педагогів; 

сприяти усвідомленню професійних цілей та цінностей. 

 

Вступ.  

 Ведучий повідомляє тему та формат зустрічей. Актуалізує роль педагогі-

чної рефлексії у професійному становленні сучасного педагога. 

 – Сьогодні змінюється ставлення педагога до здійснюваної ним профе-

сійної діяльності. Актуальним стають саморозвиток, самоосвіта, саморегуляція, 

самовиховання. Все це – цінності особистісно-орієнтованої освітньої парадиг-

ми, що створює умови для реалізації потреби особистості в самовизначенні, са-

мовираженні, самореалізації та самоактуалізації.  

 Важливою складовою в особистісно-орієнтованій парадигмі освіти є роз-

виток базових якостей особистості педагога – теоретичного мислення, комуні-

кативних, креативних і рефлексивних здібностей. Формування цих професійно 

важливих якостей дозволяє успішно працювати в нестандартних професійних 

ситуаціях, здійснювати проектування діяльності, використовувати прийоми 

аналізу діяльності. 

 Ключовою кваліфікаційною характеристикою педагога є рівень сформо-

ваності педагогічної рефлексії, що дозволяє адекватно оцінювати зміни, що ві-

дбуваються в особистості учня, в учнівському середовищі, у своїй професійній 

діяльності, в собі як професіоналі. Педагогічна рефлексія дозволяє здійснювати 

системну цілісну регуляцію педагогічної діяльності, а отже, вирішувати за-

вдання, пов'язані з оволодінням інноваційним, творчим інструментарієм, про-

фесійно вдосконалюватися. 

 У психологічному словнику поняття рефлексія (від лат. reflexio) визнача-

ється як процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів. 

Поряд з цим вона включає такі процеси як розуміння і оцінку іншого. За допо-

могою рефлексії відбувається співвіднесення власних цінностей, ставлень, ду-

мок з думками, цінностям, ставленнями інших людей, групи, спільноти, відре-

флексувати щось означає «пережити», «пропустити через свій внутрішній світ», 

«оцінити». 
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Вправа «Візитка». 

Мета: познайомити учасників, розвивати навички самоаналізу та самопрезента-

ції. 

 Учасники розміщуються на стільцях по колу. Ведучий пропонує кожному 

зробити власну візитку та вказати своє ім’я, за яким можна буде звертатися 

протягом тренінгових занять. Під час знайомства учасник називає своє ім’я, на 

першу літеру імені якість, що характеризує його як людину, особистість та як 

ця якість допомагає в професії. Наприклад, «Я – Олена, я охайна і обережна. 

Моя охайність може бути прикладом для наслідування учнями, а з обережністю 

я ставлюсь до особливостей своїх учнів, враховуючи їх під час взаємодії». 

 

Вправа «Очікування». 

Мета: формувати навички особистісного цілепокладання педагогів щодо про-

фесійного розвитку. 

 Учасники на стікерах у формі листочків прописують очікування від за-

няття, зачитують їх по колу і прикріплюють на плакат «Дерево наших очіку-

вань». 

 

Вправа «Правила роботи». 

Мета: відпрацювати правила групової взаємодії, сприяти ефективності роботи. 

 Учасники пропонують правила роботи у групі, пояснюючи їх зміст. Ве-

дучий записує їх на плакаті «Правила групи» як норму поведінки.  

 Орієнтовні правила роботи: 

 бути активними; 

 поважати один одного, не перебивати; 

 говорити від свого імені; 

 можна обговорювати дімку, а не особистість людини; 

 вимкнути мобільні телефони; 

 дотримуватися регламенту. 

 Обговорення. 

 Які правила педагогічної діяльності для вас є найважливішими? 

 

Вправа «Моє життєве та професійне кредо». 

Мета: усвідомити життєві та професійні принципи та цінності. 

 Учасники отримують по 2 стікери. На одному необхідно написати своє 

життєве кредо, на іншому – професійне. Презентація напрацювань.  

 Після презентації стікери із професійними кредо прикріплюються на пла-

кат «Кредо сучасного педагога». 

 Обговорення. 

 Чи взаємопов’язані життєве та професійне кредо?  

 Які характеристики педагога є найважливішими для професійного                   

становлення та розвитку? Чому? 
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Вправа «Зіркова година» 

Мета: сприяти усвідомленню позитивної складової емоційного компоненту 

професійної діяльності. 

 Учасникам пропонується протягом 7-10 хвилин визначити 3-5 речей, що 

приносять найбільше задоволення у професії, є найважливішими та прописати, 

що вони роблять, щоб отримувати задоволення від професії. Презентація на-

працювань. 

 Обговорення. 

 Що відчували, виконуючи завдання? 

 Чи впливає готовність до професійного саморозвитку, навчання на задо-

волення від професії, її результативність? Як? 

 

Рефлексія.  

Вправа «Завершення речення» 

Мета: сприяти формуванню рефлексивних навичок. 

 Учасникам пропонується прописати і продовжити речення «Мої очіку-

вання справдилися/не справдилися, тому що …», «Про себе я зрозуміла, що 

…». 

 

Заняття 2 

 

Мета: сприяти особистісному та професійному самоаналізу педагогів, розвитку 

професійної рефлексії, усвідомленню себе в системі професійного спілкування. 

 

Вступ. Повідомлення мети заняття 

  

Вправа «Продовж речення». 

Мета: формувати навички рефлексії, сприяти усвідомленню мотивів до профе-

сійного саморозвитку. Учасникам пропонується продовжити речення «Я тут, 

для того щоб …». 

 Обговорення. 

 Які мотиватори для професійного розвитку ви використовуєте найчастіше? 

 

Вправа «Береги». 

Мета: сприяти цілепокладанню учасників. 

 Учасники отримують стікери у формі корабликів і прописують на них 

свої очікування від заняття. Після їх презентації кораблики прикріплюються на 

плакат «Береги надій та реалізованих сподівань». 

 

Повторення правил роботи групи. 

Мета: мотивувати учасників до активної роботи. 

 Ведучий демонструє плакат з правилами, що були прийняті на поперед-

ньому занятті. Зачитує їх та звертає увагу присутніх, що від їх виконання зале-

жить ефективність спільної роботи. 
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Вправа «На своєму місці» 

Мета: сприяти усвідомленню учасниками своєї професійної місії, розвивати на-

вички професійного аналізу, емпатію. 

 Учасники об’єднуються у дві групи. Перша виконує роліучнів, інша– пе-

дагогів. Протягом 10 хвилин на папері А-4група«учнів» прописує сильні і слаб-

кі сторони навчання у школі, група «педагогів» – сильні і слабкі сторони у ро-

боті педагога. По закінченню часу групи обмінюються напрацюваннями і про-

тягом 3 хвилин доповнюють напрацювання колег і повертають їх назад. Презе-

нтація напрацювань.  

 Обговорення. 

 Що відчували, виконуючі завдання? 

 Які висновки зробили після презентації напрацювань? 

 Як впливає особистість вчителя, його здатність до професійної рефлексії 

на «щасливе шкільне життя» учня? 

 

 – Як відомо, своєрідність професійної діяльності педагога полягає в тому, 

що вона будується на кшталт спілкування, тобто взаємодії і комунікації в сис-

темі «вчитель - учні», «вихователь-вихованець». З цієї точки зору навчання ви-

ступає як творче спілкування педагога і дітей, як процес спільного пошуку і дії. 

Процес навчання, заснований на такій міжособистісній взаємодії, організову-

ється і скеровується педагогом. 

Залежно від того, яка основна думка спрямовує стратегію педагога - тра-

диційна (педагог - центральна фігура, направляє навчання дитини на придбання 

«правильної» інформації) або гуманістична (центральна фігура - дитина, його 

мета - навчитися вчитися, педагог організовує і полегшує процес пізнання) , ро-

зрізняють авторитарне і рефлексивне управління. При авторитарному управ-

лінні педагог є суб'єктом педагогічного процесу, в той час як діти є лише об'єк-

тами, які змушені діяти у напрямку, зазначеному педагогом.  

Рефлексивне управління, що реалізує гуманістичну стратегію педагогіч-

ної взаємодії, по-перше, ставить дитини в позицію активного суб'єкта навчання 

і виховання, по-друге, розвиває здатність дитини до самоврядування власним 

вченням і, нарешті, організовує процес навчання як рішення навчально-

пізнавальних і виховних проблем на основі творчого діалогу з дітьми. 

Однією з умов успішного рефлексивного управління педагогом взаємодії з ді-

тьми є високий рівень його соціально-перцептивних здібностей, що забезпечу-

ють процес адекватного сприйняття і розуміння педагогом своїх учнів, вихова-

нців, і через них - в дзеркальному відображенні - самого себе. 

Як відомо в психології, основні мотиви в поведінці людини пов'язані з досяг-

ненням певних цілей. А. Адлер виділяв три основних типи цілей, які визнача-

ють поведінку дитини: 

 це його потреба привернути увагу, 

 проявити владу, 

 взяти реванш або виглядати безпорадним і неадекватним. 
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 Отже, щоб зрозуміти поведінку дитини, педагогу необхідно осмислити 

його цілі і те, яким чином вони інтерпретуються в його поведінці. Рефлексія 

тому і робить педагога мудрішими, що він не вступає в конфлікт з дитиною, 

демонструючи йому свою перевагу і тим самим, принижуючи його, а вирішує 

конфлікт з позиції потреб дитини на основі розуміння і підтримки. Інша справа, 

треба знати ці потреби, щоб було що рефлексувати. 

 

Вправа «Дерево мого професійного Я». 

Мета: сприяти усвідомленню якостей, визначити роль педагогічної рефлексії у 

власному професійному становленні і розвитку. 

 На першому етапі ведучий пропонує учасникам на аркуші паперу А-4 зо-

бразити себе як педагога-професіонала у вигляді дерева. Де коріння – це підг-

руддя, на яке педагог спираєтеся у професійному житті, його чесноти та життє-

ві цінності. Стовбур – це професійно-особистісні якості, уміння та навички, що 

характеризують педагога як спеціаліста, допомагають професійному зростанню 

та самореалізації. Гілки – це здобутки і досягнення у професійній діяльності, те, 

чим можна пишатися. А ще на дереві є листя і плоди. Що це може бути? Після 

завершення роботи учасники презентують свої роботи. 

 Обговорення. 

 Яка професійна навичка дозволила вам створити «Дерево професійного 

Я»? (аналіз професійної діяльності, самоаналіз) 

 Яке місце займає педагогічна рефлексія у становленні «Дерева професій-

ного Я» 

 

Вправа «16 асоціацій» (за методикою «Асоціативний тест Юнга») [3]. 

Мета: виявити асоціативні уявлення про роботу та перешкоди на шляху до 

професійного розвитку, аналізувати напрямки для професійного зростання. 

 Ведучий пропонує учасникам подумати, чи дійсно у професії педагога є 

лише сильні сторони і професійні перемоги. Після відповідей учасників кожен з 

них отримує аркуш А-4: 

 
1 1 1 1 1 

2 

3 2 

4 

5 3 2 

6 

7 4 

8 

9 5 3 2 

10 

11 6 

12 

13 7 4 

14 

15 8 

16 
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 Учасникам пропонується протягом 7-10 хвилин заповнити перший стовп-

чик і прописати 16 асоціацій, крилатих фраз, висловів, що асоціюються в них із 

фразою «проблеми професійної самореалізації та розвитку». Далі заповнюється 

другий стовпчик – потрібно об`єднати слова, вислови в пари – 1 і 2, 3 і 4, 5 і 6 

тощо. У другій стовпчик потрібно вписати асоціації, що виникають при 

об`єднанні цих слів у пари. Щоб заповнити третій стовпчик, потрібно пророби-

ти те ж саме – об`єднати по парам 8 отриманих слів і вивести асоціації, так само 

необхідно вчинити і з 4 стовпчиком. У п’ятому стовпчику прописується остан-

нє слово-асоціація.  

 На наступному етапі учасники аналізують отримані результати               

відповідно до значень асоціацій у кожному із стовпчиків: 

1-й – рівень реальності. Це ставлення, стереотипи і переконання, що сформова-

ні в процесі особистого і професійного досвіду, під впливом власних переко-

нань, цінностей або/та середовища; 

2-й – рівень розуму – що я думаю насправді; 

3-й – рівень почуттів – що я відчуваю у зв’язку з цим насправді; 

4-й – істинна причина проблеми, або найважливіші запитання щодо явища, си-

туації, події. Можуть розглядатися як стратегії вирішення ситуації або несуть 

інформацію про вибір, який необхідно робити; 

5-й – Ключ несвідомого: фундаментальна асоціація та ставлення до проблеми 

професійної самореалізації та розвитку. 

Обговорення. 

 Які висновки щодо себе та особистої готовності до професійного розвит-

ку отримали? 

 

Рефлексія.  

 Учасникам пропонується перемістити кораблики очікувань до «берега 

реалізованих сподівань», якщо їх сподівання здійснилися, і залишити біля «бе-

регів надій», якщо не здійснилися. Після цього учасники продовжують речення: 

«Сьогоднішнє заняття для мене було/не було ресурсним, тому що …». 

  

  
Заняття 3. 

 

Мета: сприяти усвідомленню значення досвіду інших в процесі професійного 

розвитку та становлення,  розвивати креативність, навички рефлексії. 

 

Вступ. Повідомлення мети та змісту заняття. 

 

Вправа «Інтерв'ю». 

Мета: визначити, яке місце займає самоаналіз у професійному становленні пе-

дагога та фактор, що зумовив розуміння необхідності у професійному самороз-

витку. 
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 Ведучий пропонує учасникам об'єднатися в пари. Один з учасників про-

тягом 1 хвилини бере інтерв'ю в іншого, задаючи питання, що стосуються його 

професійного становлення(«Чи задоволені ви своєю професією та професійною 

самореалізацією?», «Коли як ви усвідомили, що професія педагога вимагає пос-

тійного професійного розвитку?», «В яких ситуаціях ви вдаєтеся до педагогіч-

ної рефлексії?». За сигналом ведучого учасники обмінюються ролями. По за-

кінченні проведення інтерв'ю обома учасниками, один з них стає за спиною в 

іншого та від імені учасника, який сидить, починає розповідати про нього. По-

тім учасники міняються місцями. 

 Обговорення. 

 Що зацікавило у розповідях колег? 

 Що з розповідей колег можете використати як ресурс для власного про-

фесійного розвитку? 

 

Вправа «Очікування». 

Мета: сприяти цілепокладанню учасників, усвідомленню напрямку власного 

професійного розвитку. 

 Учасникам пропонується прописати очікування від заняття та зазначити, 

як це допоможе їм у професійному розвитку та самореалізації. 

 

Повторення правил. 

Мета: сприяти розвитку рефлексивності педагогів, активізувати групову взає-

модію. 

 Ведучий демонструє плакат з правилами. Учасники по черзі називають 

правило, що найбільше сприяє ефективності їх роботи на заняттях. 

 

Вправа «Мій вибір». 

Мета:сприяти визначенню рефлексивної позиції учасників, усвідомленню ресу-

рсів для професійного розвитку. 

 Ведучий малює на дошці (фліп-чарті) крапку, біля якої пише: «Я». Від 

крапки (за зразком сонячних променів) проводить лінії, за кількістю учасників. 

Учасники по черзі підходять до дошки і пишуть на одній з вільних ліній ім'я 

того учасника з групи, чий досвід, знання, уміння сприяли його професійному 

становленню, саморозвитку. зазначаючи, що саме і яким чином. Заздалегідь 

слід пояснити, що не варто орієнтуватися на дружні стосунки або особисту 

симпатію. Ідеться лише про професійні стосунки. 

 Після здійснення вибору, кожний учасник пояснює свою позицію. Після 

обговорення ведучий обов'язково зауважує, що незначна кількість або відсут-

ність вибору в того чи іншого учасника не свідчить про низькупрофесійну оці-

нку його групою. Очевидно, на цьому етапі професійного становлення педагог 

не мав змоги проявити себе в педагогічній діяльності.  

 Обговорення. 

 Чи може досвід інших бути ресурсом для вашого професійного розвитку? 

Яким чином? 
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Вправа «Як бачу себе я, як бачать мене інші» 

Мета: розвивати рефлективність, бачення можливостей для професійного зрос-

тання шляхом використання досвіду колег. 

 Учасники отримують аркуш паперу А-4 і підписують його: 

Як бачу себе я Чим можу  

поділитися 

Як бачать мене 

інші 

Що можуть у  

мене запозичити 

Сильні сторони: 

- 

- 

- 

Слабкі сторони: 

- 

- 

- 

 

   

 У першій колонці кожен учасник складає перелік власних якостей, що, з 

його точки зору, притаманні йому як особистості, спеціалісту. У другому – дос-

від, знання, інформацію, якою може поділитися з колегами. Після цього аркуші 

передаються по колу за годинниковою стрілкою. Колеги знайомляться з «авто-

портретом» і в третьому стовпчику прописують своє бачення людини, якщо во-

но інше, ніж зазначене. В останньому стовпчику позначаються сильні якості, 

вміння, досвід який людина хотіла б запозичити. Заповнені аркуші передаються 

далі. 3 і 4 стовпчики доповнюються без повторень, доки не повернуться автору. 

Ведучий наголошує на необхідності неупередженого професійного аналізу, 

уникнення особистісного ставлення. 

 Обговорення 

 Що відчували, створюючи свій портрет і аналізуючи власні професійні здо-

бутки? 

 Чи співпало ваше бачення себе і власних досягнень з баченням колег? Про 

що це може свідчити? 

 Яким із запропонованих ресурсів колег ви хотіли б скористатися? Яким чи-

ном? 

 

Рефлексія. Вправа «Валіза, смітник, м'ясорубка» 

Мета: забезпечення зворотного зв'язку. 

 Учасникам пропонується на аркуші А-4 намалювати валізу, корзину для 

сміття та м’ясорубку. На першому малюнку необхідно прописати власні здобу-

тки під час заняття та можливість щодо їх використання. У смітник розміщу-

ється інформація, досвід, що є непотрібним для педагога. На останньому малю-

нку прописується знання, що потребують додаткового осмислення. Презента-

ція. 

 

 

 



 

 

37 
 

Заняття 4 

 

Мета: сприяти розвитку творчості педагогів,  узагальнити зміст поняття рефле-

ксії та його значення у професійному становленні і розвитку. 

 

Вступ. Повідомлення мети заняття. 

 

Вправа «Знайомство». 

Мета: розвивати творчість учасників,  

 Учасникам пропонується привітати присутніх, здивувавши їх. 

 Обговорення. 

 Що відчували, дивуючи присутніх? 

 Яке місце займає креативність у професійному становленні та розвитку пе-

дагога? 

 

Повторення правил. 

Мета: повторити правила, сприяти груповій взаємодії, творчості учасників. 

 Учасникам по черзі пропонується без слів, за допомогою міміки і жестів, 

показати правило, що найбільше сприяє їх активності. Інші вгадують, що це за 

правило. 

 

Вправа «Ментальна карта» 

Мета: сприяти узагальненню учасниками поняття «рефлексія», її змісту, зна-

ченню у професійному становленні та розвитку педагога, розвивати креатив-

ність. 

 Перед початком роботи ведучий запитує в учасників, як вони розуміють, 

що таке ментальна карта. Після висловлювань педагогів він узагальнює їх, да-

ючи визначення. 

 На наступному етапі учасники об’єднуються у підгрупи по 4-6 осіб і, ко-

ристуючись інформаційними матеріалами «Ментальна карта» розробляють ме-

нтальні карти поняття «педагогічна рефлексія».  

 По закінченню часу підгрупи презентують свої напрацювання. 

 Обговорення. 

 Які професійні навичка, актуалізовані під час занять, допомогли при вико-

нання завдання? 

 Які основні моменти було виділено при аналізі поняття? 

 На які моменти у презентації колег ви не звернули у ваги у своїй підгрупі? 

 Чи змінилося і як ваше розуміння ролі рефлексії у професійному становленні 

педагога? 
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Додаток 

Ментальна карта 

 Карти знань (ментальні карти, карти роздумів) – це зручна і ефективна тех-

ніка візуалізації мислення і альтернативного запису інформації.  

 В ментальній карті головна тема, на якій акцентується увага, розміщується у 

центрі, у фокусі уваги і розкривається через ключові слова, що розміщуються 

на різнокольорових гілках, які розходяться від центру. Скрізь, де це можливо, 

додаються символи та графіка, що асоціюються з ключовими поняття-

ми/словами. За необхідності малюються стрілки, що сполучають різні поняття 

на різних гілках.  

Правила створення ментальних карт. 

1. Важливо розміщувати слова на гілках, а не в ромбах і паралелепіпедах то-

що. Важливо і те, що гілки повинні бути живими, гнучкими, загалом, орга-

нічними. Малювання ментальної карти в стилі традиційної схеми повністю 

заперечує ідеї її використання. Це сильно ускладнює рух погляду по гілках і 

вносить багато зайвих однакових, а отже монотонних, об’єктів. 

2. Писати на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне слово містить ти-

сячі можливих асоціацій, тому склеювання слів зменшує свободу мислення. 

Роздільне написання слів може привести до нових ідей. 

3. Довжина лінії повинна дорівнювати довжині слова. Це простіше і економ-

ніше. 

4. Писати друкованими літерами, якомога ясно і чітко. 

5. Варіювати розмір літер і товщину ліній залежно від ступеня важливості 

ключового слова. 

6. Обов’язково використовувати різні кольори для основних гілок. Це допома-

гає цілісному і структурованому сприйняттю. 

7. Часто використовувати малюнки і символи (для центральної теми малюнок 

обов’язковий). Іноді ментальна карта взагалі може цілком складатися з ма-

люнків. 

8. Прагнути такої організації простору, щоб не залишалося порожнього місця, 

а гілки не розміщувалися дуже щільно. Для невеликої ментальної карти ви-

користовуйте аркуш паперу формату А4, для великої теми – А3. 

9. Гілки, що розрослися, можна укладати в контури, щоб вони не змішувалися 

з сусідніми гілками. 

10. Розташовуйте лист горизонтально. Таку карту зручніше читати. 

11. Для створення ментальної карти крім паперу і олівця, можна використо-

вувати спеціальне програмне забезпечення і мережеві сервіси. 

 

Вправа «План професійного розвитку». 

Мета: сприяти визначенню векторів професійного зростання та усвідомленню 

ресурсів щодо їх реалізації. 

 Кожен учасник прописує завдання свого професійного зростання та наяв-

ні для цього ресурси (особисті та професійні якості, знання досвід – власний та 

колег тощо) на найближчий місяць, півроку та рік. По закінченню роботи учас-
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ники за бажанням презентують свої плани професійного зростання. Обгово-

рення. 

 Які враження від здійсненої робот? 

 

Рефлексія. Вправа «Рефлексивне коло» 

Мета: підвести підсумки тренінгу, сприяти усвідомленню власних здобутків та 

перспектив розвитку. 

 Учасники дають відповіді на наступні запитання: 

1. Чи був досвід участі у тренінгових занять для вас успішним/не успішним? 

Назвіть причини успіху/неуспіху? 

2. Про що нове ви дізналися, чому навчилися, які висновки зробили? 

3. Які напрямки і ресурси для власного професійного розвитку можете назвати? 

  

Вправа «Оплески» 

Мета: завершити групову взаємодію учасників. 

 Учасникам пропонується силою оплесків продемонструвати професійну 

задоволеність від спільної роботи. 
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