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Постановка проблеми. Природа 
педагогічної праці пов’язана із необ-
хідністю одночасно усвідомлювати 
вчителем як основи організації влас-
них дій так й особливості пізнаваль-
ної, емоційної та поведінкової актив-
ності учня в ситуаціях педагогічної 
взаємодії. Ця здатність є результатом 
інтеграції багаточисленних рефлексив-
них процесів, що обслуговують різні 
сфери професійної діяльності вчителя. 
Однак, у науковій літературі існує де-
фіцит інформації щодо розуміння он-
тологічних аспектів функціонування 
рефлексивних процесів та особливос-
тями його професійного самовизна-
чення. 

Мета статті полягала у розгляді 
результатів емпіричного дослідження 
особливостей зв’язку між рефлексив-
ними процесами педагога та його про-
фесійною ідентичністю.

Виклад основного матеріалу. Від-
сутність єдиної концепції психологіч-
ної природи рефлексії є причиною зна-
чного діапазону інтерпретацій її функ-

цій та феноменології. У зв’язку з цим 
особливої актуальності набувають 
спроби визначити онтологічну основу 
рефлексії як специфічної форми пси-
хічного відображення, об’єктом якого 
є зміст самої психіки. На нашу думку, 
відправними у цьому плані є поліпро-
цесуальний підхід до рефлексії як ма-
кропроцесу А.В.  Карпова та уявлення 
В.О. Лефевра, А.С. Шарова про регуля-
ційну функцію рефлексії, яка визначає 
та перманентно контролює усі рівні 
психіки як системи [2, 3,15]. Вказані 
підходи до розуміння рефлексії дозво-
ляють розглядати її як функціональ-
ний орган психіки, що забезпечує її 
цілісність, інтеграцію і диференціацію 
психічних процесів не залежно від рів-
ня їх організації та визначає ретро-
спективний, актуальний та проспек-
тивний регуляційний контур психічної 
активності [4]. Рефлексія як макропро-
цес включає в себе часткові рефлек-
сивні процеси, що забезпечують мета-
пізнання та метарегуляцію. Базовою 
властивість цих процесів є парціаль-
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ність [2]. Саме вона забезпечує здат-
ність окремих рефлексивних комплек-
сів входити до складу основного про-
цесу, не втрачаючи внутрішньої авто-
номії, а ефективність рефлексивності 
розглядати результатом синергії част-
кових рефлексивних процесів.

Завдання емпіричного етапу дослі-
дження полягало у визначення осо-
бливостей зв’язку між окремими фор-
мами рефлексії вчителя та особливос-
тями його професійної ідентичності. У 
зв’язку із відсутність діагностичної 
методики для вивчення професійної 
рефлексії, предметом аналізу стали 
особистісні та соціальні форми реф-
лексії, а також її інтегральні показни-
ки. У дослідженні взяли участь 230 вчи-
телів м. Полтави та Полтавської облас-
ті (серед них 179 жінок та 51 чоловіків). 
Рефлексивність досліджувалась за до-
помогою методики А.В.  Карпова та 
В.В. Пономарьової [1]. У дослідженні 
було використано шкали особистісної 
та соціальної рефлексивності. За допо-
могою інтегрального показника, вияв-
лявся загальний рівень розвитку реф-
лексивності (низький, середній, висо-
кий). У подальшому виборча сукуп-
ність розподілялась на групи за 
ознакою рівня рефлексивності вчите-
ля. Так, до групи з низьким рівнем уві-
йшло 16,5% від загального числа учас-

ників (38 респондентів). Група із серед-
нім рівнем – 76,5 % (176 респондентів). 
Група із високим рівнем складала 7% 
(16  респондентів). За методикою 
Л.Б.  Шнейдер визначався показник, 
що свідчив про стадію розвитку про-
фесійної ідентичності вчителя (перед-
часної, дифузної, мораторію, позитив-
ної ідентичності та псевдоідентичнос-
ті) [6]. Л.Б. Шнейдер зазначає, що про-
фесійна ідентичність  – це результат 
процесів професійного самовизначен-
ня, персоналізації та самоорганізації, 
що виявляється в усвідомленні себе 
представником певної професії та про-
фесійної спільноти. Професійна іден-
тичність обумовлює особистісне само-
визначення та життєві перспективи у 
сфері професії. Дослідниця розглядає 
ідентичність як здатність на основі 
переживання унікальності власного 
буття та неповторності особистісних 
властивостей повідомляти самому собі 
про те, хто «Я» є, та що є «Моїм». Ви-
значальними характеристиками про-
фесійної ідентичності, крім тотожнос-
ті, визначеності та цілісності, мають 
бути названо позиційність, рефлек-
сивність та відповідальність[6]. Вчите-
лі, що взяли участь у дослідженні були 
розподілені відповідно до ознак їх про-
фесійної ідентичності. Далі було здій-
снено оцінку достовірності відміннос-

Таблиця №1 
Статистика достовірності відмінностей показників рефлексивності у вчителів із різ-
ним рівнем професійної ідентичності
Форма рефлексивності χ² Асимптотичне значення
Особистісна рефлексивність 10,055 0,040
Соціальна рефлексивність 1,225 0,874
Інтегральний показник релексивності 7,780 0,100
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тей показників рефлексивності у вчи-
телів із різним рівнем професійної 
ідентичності за допомого методу H– 
критерій Крускала-Уолліса. Оцінка 
відмінностей здійснювалась з вико-
ристанням програми SPSS.

У нашому дослідженні виявлено 
зв’язок рефлексії з процесами самосві-
домості, що обслуговують становлення 
професійної ідентичності. Водночас, 
доведено те, що не всі форми рефлексії 
проявляються у функціонуванні про-
фесійної ідентичності. Так, результати 
статистичної оцінки достовірності від-
мінностей різних форм рефлексії у вчи-
телів, що знаходяться на стадіях перед-
часної, дифузної ідентичності, морато-
рію, позитивної ідентичності та псевдо-
ідентичність показали статистично 
значущі відмінності лише для особис-
тісної форми рефлексії (див. табл. №1).

Висновки. Узагальнюючи результа-
ти проведеного дослідження, слід від-
мітити наступне. Рефлексія як макро-
процес через різноманітні форми, або 
часткові рефлексивні процеси обслу-
говує різні сфери професійної актив-
ності вчителя. Найбільшу роль у ста-
новленні професійної ідентичності, що 
виявляється в умінні розуміти єдність 
із професійним середовищем та вияв-

ляти власну своєрідність та неповтор-
ність, відіграє особистісна рефлексія. 
Результати дослідження засвідчили 
доцільність застосування поліпроце-
суального підходу А.В.  Карпова щодо 
розгляду рефлексії як макропроцесу 
до складу якого входять окремі комп-
лекси рефлексивних процесів.
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