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Постановка проблеми. Забезпечення високого рiвня професiйних

компетентностей, безперервний професiйний розвиток педагогiчного

працiвника, який готує майбутнього фахiвця,, регламентовано Законами

України «Про вищу освiту» (2014 р.), «Про освiту» (2017 р.), «Нацiональною

доктриною розвитку освiти України у ХХI столiттi». Сучасна ситуацiя

актуалiзує потреби соцiуму в компетентних викладачах, педагогах-майстрах, якi

здатнi до критичного аналiзу, дiагностики та корекцiї власної педагогiчної

дiяльностi, оцiнки педагогiчного досвiду – успiшного оволодiння професiйною

рефлексiєю в системi методичної роботи.

Аналiз останнiх джерел i публiкацiй продемонстрував, що рефлексiя

взагалi та професiйна зокрема є предметом дослiдження багатьох вiтчизняних та

зарубiжних учених (В. Бажанов, Л. Лебедик [2-5], А. Огурцов, I. Семенов,

В. Стрельнiков [6-10], В. Швирев та iн.).

Мета статi – з’ясувати педагогiчну сутнiсть i дослiдити структуру

професiйної рефлексiї викладачiв вищих закладiв освiти.



Органiзацiя дослiджень. Експериментальну базу дослiдження становив

Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище професiйне аграрне училище»,

де проходила об’єктивацiя власного досвiду, обмiн i розумiння досвiду колег пiд

час самоаналiзу проведеного заняття, аналiзу вiдкритого заняття, на засiданнi

предметно-циклових комiсiй, у процесi участi в науково-методичних семiнарах,

тренiнгах, дебатах, пiд час проходження атестацiї. Професiйна педагогiчна

рефлексiя є своєрiдною технологiєю, яка дає змогу об’єктивно аналiзувати

власний досвiд, упорядкувати його, розумiти й використовувати в дiяльностi

досвiд iнших, що зумовлює цiннiсно визначене ставлення педагога до професiї.

У дослiдженнi ми керувалися iдейною позицiєю С. Русової: «Гуманнiсть

вихователя виявляється у його дiях i ставленнi до дiтей» [1, с. 2].

Професiйна рефлексiя викладача  здiйснюється з допомогою типових для

усiх видiв рефлексiї дiй: висловлення припущення про наявнiсть у себе

визначених якостей, мотивiв, правильних i помилкових дiй («можливо», «може

бути», «по-моєму», «варто припустити») чи про те, що можуть думати про них

iншi; сумнiву («сумнiваюся», «не упевнена»); запитання самому собi; установки

на змiну поведiнки i стосункiв iз студентами («Треба бути вимогливiшим») та

iн. При цьому для комунiкативної рефлексiї найбiльш властивим прийомом

рефлексування є припущення, а для особистiсної – вияв упевненостi. Це

пов’язано з тим, що у самооцiнцi суб’єкт бiльшою мiрою, нiж у мiркуваннi за

iншу людину, упевнений у правильностi своєї думки.

Основний напрямок професiйної рефлексiї – оволодiння професiйною

майстернiстю. В умовах реальної професiйної дiяльностi вiдбувається

знайомство молодих викладачiв з органiзацiєю навчальної, методичної,

виховної роботи; з рiзними методиками проведення занять, досвiдом

впровадження в роботу передових педагогiчних технологiй. У цей перiод

важливо молодим викладачам вiдвiдувати вiдкритi заняття досвiдчених

викладачiв коледжу, брати участь в їх обговореннi. Окрiм того, рефлексивна

дiяльнiсть молодого викладача спрямована на вироблення особистого стилю

спiлкування зi студентами, формування вмiнь органiзацiї позитивної



мiжособистiсної взаємодiї у спiльнотi; розвитку здатностi розумiти емоцiйний

стан iншої людини й умiння адекватно висловлювати власний; формування

навичок позитивного впливу на iнших; розвитку умiння аналiзувати та обирати

вдалi педагогiчнi дiї у навчально-виховних ситуацiях; формування навичок

роботи у командi тощо.

Для викладачiв середньої вiкової групи професiйна рефлексiя спрямована

на оптимiзацiю професiйної дiяльностi, забезпечення зростання професiйної

ефективностi. Цi процеси супроводжуються станом професiйного вигорання  та

конфлiктiв у професiйнiй дiяльностi.

Пiд впливом професiї у викладачiв зi значним стажем вiдбуваються

типологiчнi змiни обумовленi вiдбитком професiї на його особистiсть, що

проявляється, перш за все, в розглядi викладачем всього i всiх лише крiзь

призму знання свого предмету. В середовищi викладачiв математики багато

разiв зустрiчається ситуацiя, коли студент оцiнюється лише з позицiї успiшностi

з математики, i нiякi досягнення в iнших сферах знань, нiякi позитивнi людськi

якостi не беруться до уваги.

Вiдзначається зниження психолого-педагогiчних i предметно-теоретичних

знань у педагогiв з великим стажем, у них може виникати вiдчуття опору

iнновацiям, проникаючим сьогоднi в навчально-виховний процес, часом

педагоги не хочуть мiняти нi стиль, нi методику своєї роботи, як цього

вимагають сучаснi умови. Встановлено також, що педагог, який не хоче

змiнюватися, особливо схильний до так званих педагогiчних криз, якi

проявляються в гострiй незадоволеностi своєю працею i виникають, на перший

погляд, без видимих причин.

Аналiз рiзних аспектiв даної проблеми переконує нас в тому, що

забезпечити безперервний професiйний та особистiсний розвиток викладача

математики можна тiльки подолавши пасивнiсть педагога в цьому процесi, що

може бути здiйснено при опорi на його власний досвiд, на його прагнення до

самоаналiзу i самооцiнки своєї професiйної дiяльностi, в основi якого i лежить

професiйна рефлексiя.



У зв’язку з цим хочемо пiдкреслити, що в даний час залишаються

недослiдженими умови забезпечення безперервного цiлеспрямованого розвитку

майстерностi викладача на основi його внутрiшньої активностi через зовнiшнiй

вплив; здiйснення адресної методичної допомоги, використання резервiв

методичної роботи навчального закладу в наданнi можливостi професiйної

самореалiзацiї кожному педагогу; а також дiагностика динамiки розвитку

професiйної рефлексiї викладача i умов забезпечення її ефективностi в

пiдвищеннi професiйної результативностi та успiшностi.

Висновки. Розвинена рефлексiя фахiвця у рiзноманiтностi її видiв,

складових й типiв забезпечує перехiд викладача до професiйної зрiлостi та

набуття ним iндивiдуального стилю дiяльностi. Здатнiсть до професiйної

рефлексiї актуалiзується в ситуацiях усвiдомлення необхiдностi перебудови

складних, нестереотипних педагогiчних ситуацiй, прийняття кризових

переживань як таких, що дестабiлiзують сформовану модель викладацької

дiяльностi та вiдповiдну їй структуру особистiсних властивостей, умов творчої

самотрансформацiї.
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