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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Реформування системи освіти висуває нові вимоги до 
рівня професійної підготовки педагогів. Йдеться про забезпечення максимального 
розкриття потенціалу кожного фахівця, сприяння його саморозвиткові, 
самовизначенню і самореалізації. На часі – становлення і розвиток педагога-
професіонала, здатного активно, якісно й творчо працювати в умовах модернізації 
сучасної шкільної освіти. 

Фахівець досягає професіоналізму за умови вчасної та гнучкої адаптації до 
змін у професійній діяльності, володіння сформованою здатністю глибоко розуміти 
себе та навколишніх людей, прагнення до постійного професійно-особистісного 
самовдосконалення (Г. Балл, Є. Клімов та ін.). Гострота проблеми полягає в тому, 
що для досягнення цієї мети вчителеві необхідно мати розвинену рефлексію як 
інструмент самопізнання, аналізу власної свідомості та діяльності, усвідомлення 
того, як інші сприймають його особистість. Вочевидь, існує об’єктивна потреба в 
розвитку рефлексії учителів як неодмінній умові їхнього професійно-особистісного 
становлення, самовдосконалення та самореалізації. 

Важливе місце в цьому процесі посідає система післядипломної педагогічної 
освіти, орієнтована на професійне вдосконалення вчителів. Рефлексія в цьому 
контексті трактується як системотвірний особистісно орієнтований компонент 
сучасної парадигми післядипломної педагогічної освіти, яка ґрунтується на ідеях 
неперервності, гуманізації, демократизації, випередження та проективності, 
особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів (В. Метаєва, В. Олійник  
та ін.) 

Теоретичний аналіз наукової літератури (О. Бондарчук, Н. Протасова та ін.) і 
практики професійного вдосконалення вчителів свідчить про те, що післядипломна 
педагогічна освіта переймається насамперед удосконаленням їхніх фахових знань і 
вмінь. Наразі недостатньо стимулюються творча активність фахівців, самопізнання 
та самовдосконалення, що ґрунтуються на процесах рефлексії. За цих умов значна 
кількість учителів не спроможна достатньо осмислити свої професійні дії, визначити 
цілі з урахуванням конкретної професійної ситуації, вибрати адекватні форми 
організації навчання школярів з огляду на рівні їхнього розвитку, співвіднести 
власний професійний розвиток із цілями педагогічного процесу. 

У зв’язку з цим постає потреба у розробленні нових підходів до професійного 
вдосконалення вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти з опорою на 
розвиток їхньої рефлексії як здатності задіяти внутрішні ресурси вдосконалення 
власної професійної діяльності, визначення проблемних ситуацій та шляхів їх 
розв’язання. 

Окремі аспекти розвитку рефлексії педагогів були предметом уваги 
дослідників З.Карпенко, А. Карпова, В. Лефевра, С. Максименка, Ю. Машбиця, 
С. Рубінштейна, І. Семенова, С. Степанова, Г. Щедровицького та ін. 

Ідеї професійної педагогічної рефлексії у теорії і практиці педагогічної освіти 
останнього часу розробляли М. Алексєєв, І. Зимня, Ф. Кортхаген, М. Марусинець, 
В. Рубцов, О. Савченко, В. Сластьонін й ін.; у дослідженні групових процесів 
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М. Найдьонов, Л. Найдьонова, І. Семенов й ін.; рефлексивних процесів щодо 
готовності фахівця до творчої самореалізації та подальшого самовдосконалення – 
Ю. Кулюткін, С. Сисоєва, М. Солдатенко, Г. Сухобська й ін. 

Проблема рефлексивної регуляції у професійному самовизначенні особистості 
вивчалася у працях Б. Ананьєва, Ф. Гоноболіна, В. Моляко, О. Мороз, Д. Ніколенка, 
Н. Побірченко, В. Сластьоніна, М. Смульсон й ін. Висвітлено різноманітні підходи 
до ролі рефлексії в становленні й розвитку особистості фахівця (Г. Балл, І. Бех, 
Р. Павелків, М. Савчин, В. Семиченко, Т. Титаренко, Я. Яноушек й ін.). Роль 
рефлексії в професійному становленні майбутніх учителів з’ясовували 
С. Максименко, М. Марусинець, О. Сергєєнкова, Я. Сухенко та ін., психологів-
практиків – М. Варбан, Н. Пов’якель, Н. Чепелєва й ін., керівників освітніх 
організацій у процесі їхнього особистісного розвитку – О. Бондарчук, Л. Карамушка 
й ін., вихователів дошкільних навчальних закладів – Я. Смірнова та ін. Становлять 
інтерес дослідження дидактичного аспекту проблеми професійної рефлексії та її 
розвитку в післядипломній педагогічній освіті (В. Метаєва й ін.). 

Разом з тим, психологічні особливості розвитку рефлексії вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти 
як вагомого чинника професійного вдосконалення і самореалізації не були 
предметом спеціального дослідження. 

Отже, актуальність і недостатня розробленість проблеми зумовили вибір теми 
дисертаційного дослідження «Психологічні особливості розвитку рефлексії 
вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної теми Державного 
вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
«Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах 
змін» (державний реєстраційний номер 0112U000700, 2012–2014 рр.). Тема 
дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Державного 
вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
(протокол № 3 від 21.05.2014 р.) та узгоджена в бюро з Міжвідомчої ради з 
координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 
(протокол № 6 від 17.06.2014 р.). 

Мета дисертаційного дослідження – теоретично обґрунтувати сутність і 
складові розвитку рефлексії вчителів, розробити й експериментально перевірити 
програму розвитку рефлексії в умовах післядипломної педагогічної освіти. 

Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження: 
1. На основі теоретичного аналізу наукової літератури визначити основні 

підходи щодо дослідження рефлексії та її розвитку. 
2. Обґрунтувати зміст, структуру та критерії розвитку рефлексії вчителів. 
3. Дослідити особливості та чинники розвитку рефлексії вчителів. 
4. Визначити психологічні засоби розвитку рефлексії вчителів в умовах 

післядипломної педагогічної освіти. 
5. Розробити програму розвитку рефлексії вчителів та перевірити її 

ефективність в умовах післядипломної педагогічної освіти. 
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Об’єкт дослідження – розвиток рефлексії вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Предмет дослідження – психологічні особливості розвитку рефлексії вчителів 
в умовах післядипломної педагогічної освіти. 

Теоретико-методологічну основу дослідження складають: концептуальні 
положення щодо особистісного розвитку (Л. Виготський Л. Божович, О. Леонтьєв, 
С. Максименко, С. Рубіштейн), суб’єктності та рефлексії як одного з провідних 
механізмів її розвитку (К. Абульханова-Славська, З. Карпенко, С. Рубінштейн, 
В. Татенко, Т. Титаренко та ін.); рефлексії як важливої складової метакогнітивного 
досвіду особистості (Л. Засєкіна, А. Карпов, М. Холодна та ін.); теоретичні 
положення психологічної герменевтики (В. Знаков, З. Карпенко, Г. Костюк, 
Н. Чепелєва та ін.); концептуальні підходи до розвитку рефлексії (О. Анісімов, 
С. Максименко, В. Моляко, М. Найдьонов, І. Семенов, С. Степанов, 
Г. Щедровицький, І. Якиманська та ін.) та педагогічної рефлексії, зокрема 
(С. Максименко, М. Марусинець, О. Савченко та ін.); а також зміст та методика 
психолого-педагогічної підготовки педагогічних працівників в умовах 
післядипломної педагогічної освіти (О. Бондарчук, В. Олійник, Є. Чернишова  
та ін.). 

Для розв’язання окреслених завдань та досягнення поставленої мети 
використано комплекс методів: теоретичні: аналіз, абстрагування, узагальнення, 
систематизація, моделювання, що застосовувалися для визначення теоретико-
методологічних положень дослідження проблеми рефлексії вчителів та її розвитку в 
умовах післядипломної педагогічної освіти; емпіричні: констатувальний 
експеримент (спостереження, опитування, тестування) та формувальний 
експеримент (упровадження програми розвитку рефлексії вчителів в умовах 
післядипломної педагогічної освіти); методи математичної статистики: 
обчислення первинних описових статистик, кореляційний, дисперсійний аналіз, 
порівняльний аналіз за G-критерієм знаків, χ2 тощо з подальшою їх якісною 
інтерпретацією та змістовим узагальненням. 

Для дослідження складових і чинників розвитку рефлексії було використано 
низку методів, а саме, для вивчення: а) когнітивної складової розвитку рефлексії: 
анкету «Рефлексія вчителя загальноосвітнього навчального закладу та чинники її 
розвитку» (авторська модифікація методики М. Марусинець); методику М. Куна – 
Т. Мак-Партланда «Хто я?»; проективну методику «Шлях успішного вчителя» 
(М. Марусинець); б) афективно-оцінної складової розвитку рефлексії: методики 
«Потреба у розвитку рефлексії (М. Марусинець); «Мотиви професійної діяльності 
вчителя загальноосвітнього начального закладу» (авторська модифікація методики 
О. Бондарчук, Л. Карамушки); «Ставлення вчителя до професійної діяльності та її 
рефлексії» (авторська модифікація методики «Незавершені речення»); опитувальник 
«Рефлексія у діяльності вчителя» (авторська модифікація методики М. Марусинець); 
в) регулятивно-процесуальної складової розвитку рефлексії: аналіз ситуацій 
професійної діяльності вчителя (авторська розробка); методику рефлексивності 
А. Карпова, Шкалу самомоніторингу М. Снайдера, опитувальник «Рефлексія 
вчителя в умовах післядипломної педагогічної освіти» (авторська розробка); 
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г) гендерно-вікових, організаційно-професійних і організаційно-методичних чинників 
розвитку рефлексії вчителів: аналіз документації, опитування, методику 
«Особливості сприяння розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної 
освіти» (авторська модифікація методики М. Марусинець). 

Для статистичного опрацювання одержаних даних та їх графічного подання 
використовувалися комп’ютерний пакет статистичних програм SPSS (версія 17.0) та 
Excel. 

Експериментальна база та етапи дослідження. Дослідження проводилося 
поетапно. Перший етап (2010 р.) – вивчався стан проблеми та її висвітлення в 
українській та зарубіжній науковій літературі, опрацьовувався понятійний апарат, 
визначалися методологічні засади дисертаційного дослідження. Другий етап 
(2011 р.) – розроблялася програма експериментальної роботи відповідно до мети та 
задач дослідження. Третій етап (2012 р.) – проводився констатувальний етап 
емпіричного дослідження з вивчення рефлексії вчителів, які навчаються в умовах 
післядипломної педагогічної освіти, здійснювалися кількісне опрацювання та якісна 
інтерпретація одержаних даних, їх узагальнення, обґрунтування програми 
формувального етапу емпіричного дослідження. Четвертий етап (2013–2014 рр.) – 
реалізовувався формувальний етап емпіричного дослідження, аналізувалися його 
результати, здійснювалася підготовка тексту дисертації. 

Вибірку склали: 415 осіб – учителів, які проходили курси підвищення 
кваліфікації при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, 
Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України та 102 науково-педагогічних 
працівники закладів післядипломної педагогічної освіти з різних регіонів України, 
які проходили підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України протягом 2012– 2014 рр., а також науково-педагогічні працівники 
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше 
визначені складові розвитку рефлексії вчителів (когнітивна, афективно-оцінна та 
регулятивно-процесуальна) за ознаками усвідомленості, позитивного ставлення та 
дієвості самопізнання, самооцінки, самоінтерпретації вчителем себе як 
професіонала; обґрунтовані критерії та показники її розвитку, що дозволяють 
отримати цілісне уявлення про його перебіг в умовах післядипломної педагогічної 
освіти; за результатами формувального експерименту доведено факт розвитку 
рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти; поглиблено та 
розширено уявлення про психологічні умови професійного вдосконалення фахівців в 
умовах післядипломної педагогічної освіти, готовність викладачів закладів 
післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності; зміст розвитку 
рефлексії вчителя як складного системного процесу закономірних змін, кількісних, 
якісних і структурних перетворень його особистості, що ґрунтуються на прагненні 
до пізнання, оцінки та інтерпретації себе та інших суб’єктів спільної діяльності та 
взаємодії; дістали подальшого розвитку наукові пошуки щодо психологічної 
підготовки педагогічних кадрів в умовах післядипломної педагогічної освіти з 
урахуванням їхніх психологічних особливостей; сутності професійної  
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рефлексії особистості; ролі рефлексії у діяльності вчителя; психологічних засобів  
її розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, 
що розроблено та впроваджено у процес післядипломної педагогічної освіти 
психологічну програму розвитку рефлексії вчителів. Психодіагностичний 
інструментарій, апробований у дослідженні, може стати основою моніторингу 
успішності розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної 
освіти. Результати дослідження доцільно використовувати у процесі підготовки і 
підвищення кваліфікації вчителів, а також викладання курсів педагогічної і вікової 
психології у вищих навчальних закладах тощо. 

Результати дослідження впроваджено у процес підвищення кваліфікації 
завідувачів (викладачів) кафедр закладів післядипломної педагогічної освіти – 
слухачів Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного 
вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
(довідка № 19-04/156 від 19.11.2014 р.), у процес підвищення кваліфікації вчителів у 
Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  
(довідка № 386/16-13 від 25.03.2014 р.), Закарпатському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти (довідка № 723 від 08.12.2014 р.), Сумському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 64 від 
29.12.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розроблені автором, та 
одержані в дослідженні емпіричні дані, є особистим внеском у розроблення 
проблеми розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти. 
У спільно підготовленій публікації з Т.  Грабовською, О. Грабовським, 
Е.  Соломкою внесок автора полягає в розкритті інноваційних педагогічних 
технологій у навчальних закладах. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у 
дисертації не використовуються. 

Апробація результатів дослідження:  головні положення та результати 
дисертаційного дослідження висвітлювалися в публікаціях автора, доповідалися та 
обговорювалися на науково-практичних конференціях, семінарах різних рівнів: 
міжнародних – «Створення інноваційного середовища в освітньому просторі 
Закарпаття» у межах IV Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній 
освіті» (м. Київ, 2012 р.); ІІ спільній українсько-американській науково-практичній 
конференції «Карпати-Аппалачі: формування особистості в контексті сталого 
розвитку гірських регіонів» (м. Івано-Франківськ, 2013 р.); «Психолого-
педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в 
умовах трансформації освіти» (м. Київ, 2014 р.); «Когнітивні процеси та творчість» 
(м. Одеса, 2014 р.); всеукраїнських – Х науково-методичній конференції «Проблеми 
післядипломної освіти педагогів: створення інноваційного середовища в регіоні» 
(м. Ужгород, 2012 р.); Інтернет-конференції «Психолого-педагогічне забезпечення 
модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін» (м. Київ, 2014 р.); 
«Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів» (м. Київ, 
2014 р.); «Управління інноваційним розвитком системи загальної середньої освіти в 
умовах соціально-економічних реформ» (м. Київ, 2014 р.); «Формування 
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компетентностей обдарованої особистості в системі освіти» (м. Київ, 2014 р.); 
«Технології роботи психолога в організації» (м. Запоріжжя, 2014 р.); «П’яті 
Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 2014 р.); ХІ науково-
методичній конференції «Проблеми післядипломної освіти педагогів: реалізація 
компетентнісної парадигми в освіті як основа суспільного розвитку» (м. Ужгород, 
2014 р.); засіданнях кафедри психології управління Державного вищого навчального 
закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено  
у 14 наукових працях автора. З них: 5 статей опубліковано у фахових наукових 
виданнях у галузі психології, затверджених МОН України; 1 – у зарубіжному 
періодичному виданні (Румунія, англійською мовою), 5 – у матеріалах і тезах 
конференцій; 2– наукових виданнях; 1 –  у методичних рекомендаціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків за розділами, загальних висновків, списку використаної літератури  
(246 найменувань, з них 20 – англійською мовою), додатків на 43 сторінках. 
Загальний обсяг дисертації – 228 сторінок, з них – 160 сторінок основного тексту. 
Роботу ілюстровано 35 таблицями і 15 рисунками. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, сформульовано наукову новизну, подано 
відомості про методи експериментального дослідження, наведено дані про 
апробацію та впровадження результатів дослідження у практику роботи, публікації, 
структуру та обсяг дисертаційного дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 
проблеми розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної 
освіти» висвітлено основні підходи до дослідження рефлексії особистості та 
особливостей її розвитку в психологічній літературі, розкрито зміст, складові, 
критерії та рівні розвитку рефлексії вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, 
проаналізовано психолого-педагогічні проблеми розвитку рефлексії вчителів в 
умовах післядипломної педагогічної освіти. 

За результатами теоретичного аналізу літератури виокремлено основні 
підходи та напрями дослідження рефлексії – психофізіологічний (П. Анохін, 
М. Бернштейн, В. Бехтєрев, О. Лурія, І. Сеченов й ін.), діяльнісний (В. Васильєв, 
О. Зінов’єв, О. Леонтьєв, В. Лефевр, Г. Щедровицький та ін.), особистісний (І. Бех, 
Ф. Василюк, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс та ін.); суб’єктний (К. Абульханова-
Славська, Б. Ломов, С. Рубінштейн, В. Слободчиков, В. Татенко, І. Семенов, 
С. Степанов й ін); кооперативний (М. Алексєєв, О. Анісімов, Л. Найдьонова, 
М. Найдьонов, А. Перре-Клермон В. Рубцов та ін.), метакогнітивний (М. Смульсон, 
Дж. Флейвел, М. Холодна та ін.); метакогнітивно-діяльнісний (А. Карпов, 
Р. Холланд й ін.); компетентнісний (В. Метаєва, О. Савченко й ін.); генетичний 
(Г. Костюк, С. Максименко, Ж. Піаже, В. Слободчиков). 
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З огляду на зазначені підходи і напрями з’ясовано, що рефлексія вчителя – це 
інтегральне особистісне утворення, завдяки якому відбуваються процеси 
самопізнання, самооцінки, самоінтерпретації, самоаналізу власних знань, поведінки 
і переживань у перебігу педагогічної діяльності, усвідомлення вчителем того, як 
його сприймають та оцінюють інші суб’єкти навчально-виховного процесу, 
розв’язання професійних суперечностей через їх осмислення і переосмислення, 
вибір та оцінку адекватної стратегії професійної діяльності тощо. 

Проаналізовано рефлексивну проблематику у контексті професіоналізації 
(М. Алексєєв, А. Маркова, Ю. Орлов, В. Семиченко, С. Степанов й ін.). Показано, 
що рефлексія вчителя набуває своєї специфіки і відмінних рис, зумовлених 
особливостями педагогічної діяльності (І. Бех, С. Максименко, М. Марусинець, 
О. Савченко й ін.). Вона полягає в необхідності постійного рефлексивного аналізу 
педагогічних ситуацій, розуміння власних дій, та дій інших суб’єктів навчально-
виховного процесу, багатофункціональної діяльності вчителя-предметника, 
класного керівника, суб’єктів громадсько-просвітницької активності, пошуку 
засобів конструктивного подолання суперечностей професійної діяльності вчителя 
(між високими вимогами до професії та становищем освітян у нинішньому 
суспільстві; між вимогами, що ставляться до особистості й діяльності педагога,  
та рівнем його готовності до виконання своїх професійних функцій; між типовою 
системою підготовки вчителя та індивідуально-творчим характером його діяльності; 
між необхідністю виховання учня як суб’єкта майбутньої життєдіяльності,  
який здатний конструктивно діяти в умовах постійних соціально-економічних  
змін, та необхідністю засвоєння ним усталеної системи соціальних норм  
і духовно-моральних цінностей; між необхідністю «виживання» у жорстких  
реаліях сьогодення та виконанням гуманної місії педагога; між переходом  
до освітніх програм, орієнтованих на збільшення частки і зміну змісту  
самостійної роботи та відсутністю позитивного досвіду самоорганізації власної 
діяльності як у проектуванні індивідуальної освітньої стратегії, так і в рефлексії 
інформації). 

Визначено, що розвиток рефлексії вчителя є складним системним процесом 
закономірних змін та кількісних, якісних і структурних перетворень його 
особистості, що ґрунтуються на прагненні до самопізнання, оцінки та інтерпретації 
себе та інших суб’єктів спільної діяльності.  Ураховуючи тісний взаємозв’язок 
розвитку рефлексії та самосвідомості (Р. Бернс, І. Кон, А. Маркова, Л. Мітіна, 
В. Столін та ін.), виокремлено когнітивну, афективно-оцінну та регулятивно-
процесуальну складові розвитку рефлексії в бік усвідомленості, позитивного 
ставлення та дієвості самопізнання, самооцінки і самоінтерпретації вчителем себе як 
професіонала. 

Встановлено рівні розвитку професійної рефлексії, а саме: високий, що 
відзначається вищим ступенем осмисленості й усвідомлення наявних рівнів 
розвитку рефлексивних якостей і здібностей, цілісною рефлексивною позицією 
суб’єкта як особистості й фахівця, що саморозвивається і самовдосконалюється у 
професійно-творчій діяльності; середній, який передбачає наявність виражених 
рефлексивних інтенцій самодослідження, самооцінювання, самоконтролю, 
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самовиховання, самонавчання і самовдосконалення у процесі навчальної та 
професійної праці за деякої трудності їх здійснення; низький, що характеризується 
відсутністю вираженого прагнення осмислити і переосмислити власну професійну 
діяльність, потребу в рефлексії та її розвитку, самоаналізі особливостей професійної 
діяльності та засобів особистісного й професійного самовизначення і 
самовдосконалення тощо. 

Показано, що особливе місце в розвитку рефлексії вчителя належить системі 
післядипломної педагогічної освіти, яка за своїм призначенням орієнтована на їхнє 
професійне вдосконалення (О. Бондарчук, В. Маслов, В. Олійник, Є Чернишова й ін.). 

Окреслено психолого-педагогічні проблеми розвитку рефлексії  
вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти (недостатня кількість годин, 
відведених на психологічний компонент підвищення кваліфікації вчителів; дефіцит 
активних та інтерактивних форм навчання, які забезпечують розвиток умінь і 
навичок рефлексивного аналізу професійної діяльності; неготовність частини 
викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до сприяння розвитку 
рефлексії внаслідок «емоційного вигорання», комунікативної інтолерантності  
тощо). 

У другому розділі «Емпіричне дослідження особливостей та чинників 
розвитку рефлексії вчителів загальноосвітніх навчальних закладів» подано 
методичну базу та результати дослідження особливостей розвитку рефлексії 
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Визначено рівні, основні тенденції та чинники розвитку рефлексії за окремими 
складовими і загалом. Висвітлено стан сприяння викладачами закладів 
післядипломної педагогічної освіти розвитку рефлексії вчителів у процесі 
підвищення кваліфікації. 

За результатами емпіричного дослідження встановлено недостатній рівень 
розвитку рефлексії вчителів за окремими складовими і загалом (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Рівні розвитку рефлексії вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів 
 

Критерій розвитку рефлексії 
Рівні розвитку рефлексії 

(кількість досліджуваних у %) 
високий середній низький 

Усвідомленість 9,2 76,8 14,0 
Позитивне ставлення 13,8 78,7 7,5 

Дієвість 4,6 55,3 40,1 
Загальний показник 4,8 75,4 19,8 

 
Як свідчить загальний показник, наведений у табл. 1, високий рівень розвитку 

рефлексії відзначено у 4,8 %, а низький – у 19,8 % вчителів. Значна кількість 
учителів (75,4 %) характеризується середнім рівнем розвитку рефлексії. 
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Високий рівень когнітивної складової розвитку рефлексії (за критерієм 
«усвідомленість») виявлено у близько десятої частини (9,2 %) досліджуваних. 
Переважна більшість учителів, котрі мають середній (76,7 %) і низький (14,0 %) 
рівні когнітивної складової, недостатньо усвідомлюють сутність, особливості та 
чинники розвитку рефлексії, її роль у педагогічній діяльності, необхідність 
поєднання рефлексії з активністю в різних сферах життєдіяльності тощо. 

П’ята частина вчителів (23,6 %) пов’язують професійну успішність з 
«вертикальною» кар’єрою, здобуттям певних посад та вказують на суто формальні, 
етапи кар’єрного зростання без зазначення внутрішніх ресурсів їх досягнення. 

Високий рівень афективно-оцінної складової (за критерієм «позитивне 
ставлення») констатовано у 13,8 % вчителів, середній – у 78,7 низький – у 7,5 %. 

За результатами кластерного аналізу виокремлено три кластери залежно від 
вираженості рефлексивних мотивів учителів: перший кластер «Слабо мотивовані 
вчителі» (12,8 % досліджуваних) складають респонденти з низькими показниками 
вираженості всіх груп мотивів, у тому числі мотивів самопізнання і саморозвитку 
(рефлексивних мотивів); другий кластер «Частково мотивовані вчителі» (48,2 %) – 
респонденти переважно з середніми показниками груп мотивів і відповідно  
середнім рівнем мотивації до рефлексії; третій кластер «Високо мотивовані  
вчителі» ( 39 %) – респонденти з гармонійно сформованою мотивацією 
(представлені всі групи мотивів, які чітко виражені) і насамперед мотивами 
самопізнання та саморозвитку. 

Констатовано, що в досить великої кількості досліджуваних учителів 
недостатньо виражені мотиви самопізнання і саморозвитку (рефлексивні мотиви) 
порівняно з іншими групами мотивів. Їм притаманне невизначене, а іноді й 
негативне ставлення до педагогічної діяльності та її рефлексії. Крім того, в них 
недостатньо актуалізована потреба у розвитку рефлексії. 

Низький рівень регулятивно-процесуальної складової (за критерієм «дієвість») 
відзначено майже у половини вчителів – 40,1 %. Цим досліджуваним бракує 
рефлексивності, самоконтролю у міжособистісній взаємодії, а також умінь 
здійснення рефлексії у професійній діяльності. 

Виявлено розподіл учителів за рівнями саморозвитку рефлексії в умовах 
післядипломної педагогічної освіти: високим – 21,3 %, середнім – 38,0 % і низьким – 
40,7 % досліджуваних, що дозволяє констатувати недостатню рефлексивну 
активність частини педагогів щодо вивчення себе та своєї професійної 
компетентності, аналізу своїх почуттів і досвіду опанування нових знань у процесі 
підвищення кваліфікації 

На рівні тенденції встановлено гендерно-вікові особливості розвитку рефлексії 
вчителів: жінки мають дещо вищі, ніж чоловіки, рівні розвитку рефлексії за 
критеріями «усвідомленість» і «дієвість», передусім у вікових групах  
30–40 і 41–50 років. 

Натомість учителі-чоловіки відзначаються вищим рівнем розвитку 
рефлексивних мотивів, аніж учителі-жінки (р < 0,01). Разом з тим, за рахунок більш 
позитивного ставлення жінок-учителів до педагогічної діяльності (р < 0,01) та до 
розвитку рефлексії в умовах післядипломної педагогічної освіти (на рівні тенденції) 
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порівняно з учителями-чоловіками, загалом гендерно-вікові відмінності у розвитку 
рефлексії за критерієм «позитивне ставлення» нівелюються. 

Визначено відмінності у розвитку рефлексії вчителів залежно від 
організаційно-професійних чинників, зокрема від спеціальності педагогів. Так, 
мотивація до рефлексії у професійній діяльності більшою мірою виражена у 
вчителів природничо-математичних дисциплін, дещо менше – у вчителів суспільно-
гуманітарних дисциплін і меншою мірою – у вчителів початкової школи  
(р < 0,01). 

За результатами дисперсійного аналізу за критерієм «усвідомленість» 
з’ясовано, що вчителі суспільно-гуманітарних дисциплін більше обізнані з сутністю 
рефлексії та її розвитком порівняно з учителями природничо-математичних 
дисциплін та початкової школи (р < 0,05). Натомість, вищий рівень розвитку 
рефлексії за критерієм «дієвість» виявлено у вчителів початкових класів, зокрема 
щодо їхніх умінь застосування рефлексії для розв’язання проблемних ситуацій у 
професійній діяльності. Припускаємо, що вищий рівень розвитку рефлексії вчителів 
початкової школи зумовлений специфікою їхньої діяльності, яка полягає в навчанні 
невеликої і сталої групи дітей протягом тривалого часу. 

Констатовано статично значущі відмінності між рівнями розвитку рефлексії 
залежно від типу навчального закладу: у вчителів загальноосвітніх закладів нового 
типу (гімназій, ліцеїв) рівень розвитку рефлексії вищий, ніж у вчителів, котрі 
працюють у традиційних загальноосвітніх навчальних закладах. 

Визначено, що проблеми недостатнього сприяння розвитку рефлексії вчителів 
в умовах післядипломної педагогічної освіти спричинені, зокрема, недостатнім 
рівнем психологічної готовності викладачів закладів післядипломної педагогічної 
освіти до такого виду діяльності. 

Встановлено, що розвиток рефлексії вчителів на високому рівні забезпечують 
лише 37,3 % викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти. Переважна 
частина викладачів (60,7 % досліджуваних) ініціює розвиток рефлексії частково,  
а 2,0 % респондентів узагалі не сприяють розвиткові рефлексії вчителів. Так, на 
підставі відповідей слухачів курсів підвищення кваліфікації доходимо висновку,  
що викладачами закладів післядипломної педагогічної освіти постійно здійснювався 
аналіз того, що не вдалося вчителям під час занять лише для 33,7 %, інколи – для 
44,2 %, а практично ніколи – для 22,1 % досліджуваних учителів (у той час, як самі 
викладачі зазначали, що вони це робили у 98 % випадках). 

Близько 55,0 % досліджуваних мали змогу побачити свої здобутки чи 
проблеми як учителя, тоді як 45,2 % були позбавлені такої можливості. Проте, за 
твердженням викладачів, ця потреба задовольнялась у 76,5 % випадках. 

З огляду на потреби вчителів та їхній професійний досвід диференційовані 
завдання пропонувалися лише інколи (60,2 %) або взагалі не пропонувалися 
(39,8 %). Тоді як, на думку викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти, 
диференційовані завдання пропонувалися у 80,4 % випадках. 

Установлено слабкий, але статично значущий кореляційний зв’язок між 
наданням можливості вчителям з’ясувати свої здобутки чи проблеми як учителя та 
їхньою статтю. Так, 60,2 % жінок і 35,2 % чоловіків зазначили, що така можливість 
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їм надається частково. Натомість на те, що така можливість не надається, вказали 
46,5 % чоловіків і лише 19,8 % жінок (ρ = 0,232, р < 0,01). 

Подібний зв’язок виявлено щодо віку вчителів: молодші за віком учителі 
частіше, ніж старші, зазначали, що їм створюються належні умови для з’ясування 
своїх здобутків і проблем. Одержані результати узгоджуються з наведеними вище 
даними, що стосуються гендерно-вікових особливостей рефлексивності 
досліджуваних та свідчать, про важливу роль післядипломної педагогічної освіти в 
розвитку рефлексії вчителів. 

За результатами кореляційного аналізу виявлено слабкий, але статистично 
значущий зв’язок між рівнями розвитку окремих показників рефлексії та оцінкою 
вчителями частоти ініціювання рефлексивного аналізу навчально-професійної 
діяльності в умовах післядипломної педагогічної освіти. Зокрема, існує зв’язок між 
співставленням виявлених під час навчальних занять проблем з особливостями 
професійної компетентності вчителів з одного боку, і показниками ретроспективної 
рефлексії (ρ =0,222, р < 0,05) з іншого. 

Крім того, встановлено, що існує слабкий, але статистично значущий зв’язок 
між наданням змоги вчителям з’ясовувати свої проблеми та показниками 
ретроспективної (ρ = 0,305, р < 0,01), проспективної рефлексії (ρ = 0,263, р < 0,05),  
а також загальним показником розвитку рефлексії (ρ = 0,227, р < 0,05). 

Отже, виявлено, з одного боку, взаємозв’язок рівнів розвитку рефлексії 
вчителів і особливостей його ініціювання у процесі підвищення кваліфікації, а з 
іншого – недостатнє сприяння розвитку рефлексії в умовах післядипломної 
педагогічної освіти. Такий стан речей, на нашу думку, певною мірою зумовлений 
недостатнім рівнем розвитку рефлексії викладачів закладів післядипломної 
педагогічної освіти та їх частковою обізнаністю щодо сутності рефлексії, 
особливостей і чинників її розвитку. 

Так, лише у 45,1 % викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти 
встановлено середній (оптимальний) рівень рефлексивності. Половині викладачів 
(51,0 %) властивий низький, а 3,9 % – високий рівень рефлексивності. 

Недостатнім є рівень самопрезентації досліджуваних науково-педагогічних 
працівників. Зокрема, за методикою М. Куна –Т. Мак-Партланда її високий рівень 
виявлено лише у 13,7 % досліджуваних. Наразі 45,1 % респондентів мають середній, 
а 41,2 % – низький рівень самопрезентації, що утруднює опис самого себе. При 
цьому місце згадування досліджуваними про себе як викладачів при відповіді на 
питання «Хто Я?» дозволяє припустити недостатній рівень ідентифікації себе із 
викладачем закладу післядипломної освіти Так, практично половина досліджуваних 
(49 %) недостатньо ідентифікує себе з науково-педагогічним працівником системи 
післядипломної педагогічної освіти. 18,6 % респондентів мають середній рівень і 
лише 31,1 % – високий рівень ідентифікації з викладачем закладу післядипломної 
педагогічної освіти. 

У цілому, обізнаність викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти 
щодо сутності рефлексії, особливостей та чинників її розвитку дещо вища,  
ніж у вчителів. Разом з тим рівень розвитку рефлексії у значної частини  
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науково-педагогічних працівників є недостатнім, аби сповна сприяти цьому процесу 
у вчителів. Результати опитування засвідчують, що викладачі закладів 
післядипломної педагогічної освіти дещо завищують свої можливості щодо 
сприяння розвиткові рефлексії вчителів. На наш погляд, це актуалізує питання 
підвищення рівня психологічної готовності викладачів закладів післядипломної 
педагогічної освіти до професійної діяльності загалом і до розвитку рефлексії 
вчителів зокрема. 

Отже, результати констатувальної частини дослідження засвідчили 
необхідність розвитку рефлексії педагогів як неодмінної умови їхнього 
професійного вдосконалення та підвищення ефективності професійної діяльності. 
Такий процес можна ініціювати в умовах післядипломної педагогічної освіти в 
спеціально організованому інтерактивному навчанні з огляду на професійний досвід 
учителів та готовність викладачів, які здійснюють таку підготовку. 

У третьому розділі «Психологічні засоби сприяння розвитку професійної 
рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти» окреслено 
мету та завдання формувального експерименту, визначено психологічні засоби 
сприяння розвитку професійної рефлексії вчителів в умовах післядипломної 
педагогічної освіти. 

Головну увагу приділено висвітленню авторської програми розвитку рефлексії 
вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти та отриманим результатам 
аналізу ефективності її впровадження. 

Програма розвитку рефлексії вчителів була розрахована на 36 годин (із них – 
24 аудиторних та 12 годин самостійної роботи) і складалася з трьох навчальних 
модулів. 

Модуль 1. «Рефлексія: сутність, складові та чинники розвитку» (8 годин 
аудиторних і 4 – самостійної роботи) спрямований на розвиток когнітивної 
складової, зокрема сприяння усвідомленню вчителями особливостей здійснення і 
розвитку рефлексії та важливості поєднання рефлексії з активністю в різних сферах 
життєдіяльності. 

У Модулі 2. «Афективно-оцінна складова розвитку рефлексії вчителів»  
(8 аудиторних годин і 4 – самостійної роботи) передбачено формування позитивного 
ставлення вчителів до розвитку рефлексії через актуалізацію мотивів самопізнання, 
саморозвитку, саморегуляції й самоконтролю. 

Модуль 3. «Регулятивно-процесуальна складова розвитку рефлексії вчителів» 
(8 годин аудиторних і 4 – самостійної роботи) спрямований на вдосконалення вмінь 
педагогів щодо здійснення та розвитку рефлексії у професійній діяльності 
відповідно до визначених в авторській моделі критеріїв і показників. 

Процес реалізації кожного модуля як спецкурсу – тренінгу складався з 
чотирьох етапів – підготовчого, діагностичного, праксеологічного, акмеологічного 
(О. Бондарчук, М. Марусинець). 

Упровадження програми розвитку рефлексії педагогічних працівників з метою 
перевірки її ефективності здійснювалося упродовж 2013–2014 рр. на базі 
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. У дослідженні брали 
участь 51 учитель ЗНЗ – слухачів ЗІППО, 26 яких було включено в 
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експериментальну, а 25 – у контрольну групи, однорідні за соціально-
демографічними та організаційно-професійними характеристиками, а також за 
рівнями розвитку рефлексії. 

В експериментальній групі робота з учителями мала системний, цілісний 
характер відповідно до розробленої автором програми розвитку рефлексії. Вона 
проводилася у процесі підвищення кваліфікації педагогів в умовах стаціонарної 
форми післядипломної педагогічної освіти. У контрольній групі навчання вчителів 
мало традиційний характер відповідно до навчального плану підвищення 
кваліфікації. 

Аналіз результатів, отриманих на формувальному етапі експерименту, 
здійснювався за тими самими методиками, що використовувалися на 
констатувальному етапі дослідження. 

Результати впровадження програми засвідчили її ефективність щодо розвитку 
рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти. Як свідчить 
порівняльний аналіз результатів першого (до початку формувального експерименту) 
і другого (після його завершення) зрізів в експериментальній і контрольній групах, 
між ними наявні істотні відмінності (рис. 1). 
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Рис. 1. Рівні розвитку рефлексії вчителів до (1-й зріз) і після (2-й зріз) 
формувального експерименту: 1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – високий 
рівень. 

 

Так, в експериментальній групі за G-критерієм знаків зафіксовано позитивну 
динаміку в рівнях розвитку рефлексії та її складових, тоді як у контрольній групі 
значущих змін упродовж проведення спецкурсу-тренінгу не виявлено. Зокрема, 
кількість учителів з високим рівнем рефлексії в експериментальній групі зросла з 
3,8 % до 23,1 %, а з низьким, навпаки, зменшилася з 23,1 % до 3,8 % (р<0,05).  
У контрольній групі статистично значущих відмінностей між показниками розвитку 
рефлексії не зафіксовано. 

Отже, програма розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної 
педагогічної освіти, впроваджена в експериментальній групі, є ефективною. 
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Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку рефлексії вчителів в умовах 
післядипломної педагогічної освіти і розгляд результатів експериментального 
дослідження дали змогу дійти загальних висновків та окреслити перспективи 
подальшої розробки проблеми. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації теоретично узагальнено та експериментально досліджено 

проблему розвитку рефлексії вчителів загальноосвітніх шкіл в умовах 
післядипломної педагогічної освіти. Розкрито сутність, критерії, показники, 
психологічні особливості та чинники розвитку рефлексії вчителів. Подано програму 
розвитку рефлексії учителів та описано результати її впровадження в умовах 
післядипломної педагогічної освіти. 

Здійснений науково-теоретичний аналіз проблеми й узагальнення результатів 
експериментального дослідження розвитку рефлексії вчителів в умовах 
післядипломної педагогічної освіти дали змогу дійти висновків: 

1. За результатами теоретичного аналізу літератури виокремлено основні 
підходи до дослідження рефлексії (діяльнісний, особистісний, метакогнітивний, 
генетичний та ін.). З огляду на ці підходи визначено, що рефлексія вчителя – 
інтегральне особистісне утворення, завдяки якому відбуваються процеси 
самопізнання, самооцінки, самоінтерпретації, самоаналізу власних знань, поведінки 
і переживань у перебігу педагогічної діяльності, усвідомлення вчителем того,  
як його сприймають та оцінюють інші суб’єкти навчально-виховного процесу,  
а також розв’язання професійних суперечностей через їх усвідомлення,  
осмислення й переосмислення, вибір та оцінку адекватної стратегії професійної 
діяльності тощо. 

2. Визначено, що розвиток рефлексії вчителя є складним системним процесом 
закономірних змін та кількісних, якісних і структурних перетворень його 
особистості, що ґрунтуються на прагненні до пізнання, оцінки й інтерпретації себе 
та інших суб’єктів спільної діяльності й взаємодії. 

Виокремлено когнітивну, афективно-оцінну і регулятивно-процесуальну 
складові розвитку рефлексії вчителя як професіонала та відповідні ним критерії 
(«усвідомленість» «позитивне ставлення», «дієвість»), за якими визначені високий, 
середній та низький рівні розвитку рефлексії. 

Показано, що особливе місце в розвитку рефлексії вчителів посідає система 
післядипломної педагогічної освіти, яка орієнтована на їхнє професійне 
вдосконалення. Окреслено психолого-педагогічні проблеми розвитку рефлексії 
вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти (недостатня кількість годин, 
відведених на психологічний компонент підвищення кваліфікації вчителів; дефіцит 
активних та інтерактивних форм навчання, які забезпечують розвиток умінь і 
навичок рефлексивного аналізу професійної діяльності; неготовність частини 
викладачів закладів післядипломної освіти до сприяння розвитку рефлексії 
внаслідок їхнього «емоційного вигорання», комунікативної інтолерантності  
тощо). 
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3. За результатами емпіричного дослідження встановлено недостатній рівень 
розвитку рефлексії як за окремими складовими, так і в цілому. Високий рівень 
когнітивної складової розвитку рефлексії (критерій «усвідомленість») виявлено у 
десятої частини досліджуваних. Переважна більшість учителів, котрі мають 
середній і низький рівні когнітивної складової, меншою мірою усвідомлюють 
сутність, особливості й чинники розвитку рефлексії, її роль у педагогічній 
діяльності, необхідність поєднання рефлексії з активністю в різних сферах 
життєдіяльності тощо. 

У переважної більшості респондентів констатовано середній рівень 
афективно-оцінної складової (критерій «позитивне ставлення»). З’ясовано, що в 
досить великої кількості досліджуваних учителів слабо виражені мотиви 
самопізнання і саморозвитку (рефлексивні мотиви) порівняно з іншими групами 
мотивів. Їм притаманне невизначене, а іноді, й негативне ставлення до педагогічної 
діяльності та її рефлексії, крім того, в них недостатньо актуалізована потреба у 
розвитку рефлексії. 

Низький рівень регулятивно-процесуальної складової (критерій «дієвість») 
відзначено майже у половини вчителів. Цим досліджуваним бракує рефлексивності, 
самоконтролю у міжособистісній взаємодії, а також умінь і навичок здійснення 
рефлексії у професійній діяльності. Констатовано недостатню рефлексивну 
активність частини педагогів у процесі підвищення кваліфікації щодо вивчення себе 
і своєї професійної компетентності, аналізу своїх почуттів і досвіду опанування 
нових знань тощо. 

4. Визначено гендерно-вікові особливості розвитку рефлексії вчителів: жінки 
мають дещо вищі, ніж чоловіки, рівні розвитку рефлексії за критеріями 
«усвідомленість» і «дієвість», передусім у вікових групах 30–40 і 41–50 років. 
Натомість учителі-чоловіки відзначаються вищим рівнем розвитку рефлексивних 
мотивів ніж учителі-жінки. 

Виявлено відмінності в розвитку рефлексії вчителів залежно від організаційно-
професійних чинників, зокрема від спеціальності педагогів. Так, мотивація до 
рефлексії у професійній діяльності достатньо виражена у вчителів природничо-
математичних дисциплін, дещо менше у вчителів суспільно-гуманітарних 
дисциплін, і, меншою мірою – у вчителів початкової школи. Виявлено статистично 
значущі відмінності між рівнями розвитку рефлексії залежно від типу навчального 
закладу: у вчителів загальноосвітніх закладів нового типу рівень розвитку рефлексії 
вищий, ніж у вчителів, котрі працюють у традиційних навчальних закладах. 

Констатовано недостатнє сприяння розвитку рефлексії вчителів в умовах 
післядипломної педагогічної освіти передусім через недостатній рівень 
психологічної готовності викладачів до такого виду діяльності. 

5. Показано, що основним психологічним засобом розвитку рефлексії вчителів 
в умовах післядипломної педагогічної освіти є тренінг, який реалізується через 
підготовчий, діагностичний, праксеологічний і акмеологічний етапи, переважно у 
груповій діяльності, рефлексії її успішності із урахуванням професійного досвіду 
вчителів і наданням безоцінного зворотного зв’язку. Розроблено та доведено 
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ефективність програми розвитку рефлексії вчителів у процесі спеціально 
організованого навчання в умовах післядипломної педагогічної освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів вивчення проблеми 
розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної освіти. У перспективі 
доцільно експериментально перевірити ефективність розробленої програми для 
різних категорій слухачів в умовах післядипломної педагогічної освіти, визначити 
чинники готовності викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до 
розвитку рефлексії вчителів, а також психологічної готовності викладачів вищої 
школи до розвитку рефлексії майбутніх учителів. 
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Палько Т. В. Психологічні особливості розвитку рефлексії вчителів в 

умовах післядипломної педагогічної освіти. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київський університет 
імені Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

http://bal.znaimo.com.ua/docs/25745/index-12572.html


 18 

Дисертацію присвячено проблемі розвитку рефлексії вчителів в умовах 
післядипломної педагогічної освіти. 

Проаналізовано основні підходи до рефлексії та її розвитку. Обґрунтовано 
сутність, складові, критерії та рівні розвитку рефлексії вчителів. 

Досліджено рівні розвитку рефлексії вчителів загалом і в умовах 
післядипломної педагогічної освіти зокрема. Встановлено гендерно-вікові 
особливості розвитку рефлексії, а також відмінності в розвитку рефлексії вчителів 
залежно від організаційно-професійних чинників, зокрема, від фаху педагогів та 
типу навчального закладу. 

Розроблено та апробовано авторську програму розвитку рефлексії вчителів з 
урахуванням специфічних особливостей педагогів як дорослих учнів. Доведено 
ефективність програми розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної 
педагогічної освіти. 

Ключові слова: рефлексія, учитель загальноосвітнього навчального закладу, 
розвиток рефлексії, когнітивна складова розвитку рефлексії, афективно-оцінна 
складова розвитку рефлексії, регулятивно-процесуальна складова розвитку 
рефлексії, післядипломна педагогічна освіта, викладач закладу післядипломної 
педагогічної освіти. 

 

Палько Т. В. Психологические особенности развития рефлексии учителей 
в условиях последипломного педагогического образования. – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Киевский 
университет имени Бориса Гринченко, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена проблеме развития рефлексии учителей в условиях 
последипломного педагогического образования. 

Проанализированы основные подходы (деятельностный, личностный, 
метакогнитивный, генетический и др.) к исследованию рефлексии и ее развитию, на 
основе которых обоснованы сущность, составляющие, критерии и уровни развития 
рефлексии учителей. Показано, что развитие рефлексии учителя является сложным 
системным процессом закономерных изменений, количественных, качественных и 
структурных преобразований его личности, основанных на стремлении к познанию, 
оценке и интерпретации себя и других субъектов совместной деятельности и 
взаимодействия. Выделены когнитивная, аффективно-оценочная и процессуально-
регулятивная составляющие развития рефлексии учителя и соответствующие им 
критерии: «осознанность», «положительное отношение», «действенность», на 
основе которых определены высокий, средний и низкий уровни развития рефлексии. 

Исследованы уровни и факторы развития рефлексии учителей в целом и, в 
частности, в условиях последипломного педагогического образования. На основе 
результатов эмпирического исследования выявлен недостаточный уровень развития 
как отдельных составляющих, так и рефлексии в целом. 

Установлены гендерно-возрастные особенности развития рефлексии учителей, 
а также различия в развитии рефлексии учителей в зависимости от организационно-
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профессиональных факторов, в частности, от специальности педагогов и типа 
учебного заведения. 

Выявлено недостаточное развитие рефлексии учителей в процессе повышения 
их квалификации, обусловленное, в частности, невысоким уровнем 
психологической готовности преподавателей учреждений последипломного 
педагогического образования к такому виду деятельности 

Показана возможность развития рефлексии учителей в условиях 
последипломного педагогического образования, которое предполагает организацию 
групповой деятельности с учетом их профессионального опыта, рефлексию ее 
успешности, наличие безоценочной обратной связи и пр. 

Разработана авторская программа развития рефлексии учителей в условиях 
последипломного педагогического образования с учетом специфики деятельности 
педагогов, результаты внедрения которой засвидетельствовали ее эффективность. 

Определены перспективы исследования, в частности экспериментальная 
проверка эффективности программы развития рефлексии для различных категорий 
слушателей в условиях последипломного педагогического образования;    
исследована готовность преподавателей учреждений последипломного 
педагогического образования к развитию рефлексии учителей, а также 
психологической готовности преподавателей высшей школы к развитию рефлексии 
будущих учителей. 

Ключевые слова: рефлексия, учитель общеобразовательного учебного 
заведения, развитие рефлексии, когнитивная составляющая развития рефлексии, 
аффективно-оценочная составляющая развития рефлексии, процессуально-
регулятивная составляющая развития рефлексии, последипломное педагогическое 
образование, преподаватель учреждения последипломного педагогического 
образования. 

 
Palko Tatyana. Psychological peculiarities of the development of teacher' 

reflection in terms of postgraduate pedagogical education. – Manuscript. 
Thesis of the dissertation submitted to the obtaining of the scientific degree of 

Candidate of Psychological Sciences іn specialty 19.00.07 – Pedagogical and Age 
Psychology. – Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to the problem of the development of teacher' reflection in 
terms of postgraduate pedagogical education. 

The main approaches to reflection and its development are analyzed. The content, 
structure, criteria and levels of the development of teacher' reflection are substantiated. 

The levels of the development of teachers’ reflection in general and in terms of 
postgraduate pedagogical education in particular were investigated. Established gender-age 
features of reflection and differences of teachers’ reflection depending on the 
organizational and professional factors, including the specialty of teachers and type of 
school. 

The special program for the development of teacher' reflection has been develop and 
approbate taking into account the specific characteristics of teachers as adult students.  
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The effectiveness for the development of teacher' reflection in terms of postgraduate 
pedagogical education it has been proved. 

Keywords: reflection, teachers of secondary schools, the development of reflection, 
cognitive component of the development of reflection, affective and evaluative component 
of the development of reflection, regulative and procedural component of the development 
of reflection, postgraduate pedagogical education, teachers of institution of postgraduate 
pedagogical education. 
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