


РЕФЛЕКСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО УРОКУ



Чим більше людина знає про те, що вже зроблено, 

тим більше в її силах зрозуміти, 

що потрібно робити далі.

Б. Дізраелі



Рефлексивний учитель – це вдумливий, що вміє 

аналізувати, досліджувати свій досвід, професіонал, 

здатний самовдосконалюватися та саморозвиватися, 

вирішувати творчі, нестандартні завдання, що виникають 

у процесі професійної діяльності.



Рефлексивний компонент в професійній діяльності 

дозволяє педагогу знайти свій індивідуальний стиль, 

досягти адекватної професійно-особистісної самооцінки, 

прогнозувати і аналізувати результати своєї праці та 

удосконалювати свою професійну діяльність. 

 



Рефлексія – досить складний процес, що вимагає часу, 

зусиль та певних здібностей. У той же час, саме

рефлексія дає змогу зробити процес самопізнання

більш цілеспрямованим та усвідомленим.



Учень може бути активним, якщо усвідомлює

мету навчання, його необхідність, якщо кожна

його дія є усвідомленою та зрозумілою.



У сучасній педагогіці під рефлексією розуміють 

самоаналіз діяльності та її результатів.



Самооцінка активності на кожному етапі уроку:

Я все знаю, все вмію – УСПІХ.

Я нічого не знаю, не вмію.



За допомогою спеціальних вправ школярі навчаться усвідомлювати

значення кожного уроку, а вчитель – отримувати зворотній зв'язок від

своїх учнів щодо їхнього сприйняття освітнього процесу. Такі вправи

рекомендуємо застосовувати під час рефлексії:

1. Прийом «Приріст знань та досягнень»

Таке завдання наприкінці заняття дозволяє учням миттєво підсумувати

знання, здобуті впродовж уроку.

Принцип: Запропонуйте учням наприкінці заняття по черзі за

принципом прийому «Мікрофон» назвати 2 факти, продовживши

відповідні фрази, – «я не знав...», «тепер я знаю...».

Наприклад:

я не знав, як пишуться за новим правописом слова, у яких «пів»
означає «половина»;

тепер я знаю, що такі слова пишемо окремо, разом пишемо лише ті з

них, які становлять собою єдине поняття (наприклад, південь, півострів

та інші).



Прийом рефлексії «Закінчи речення»

Виконання такої вправи дозволить кожному учню зробити самоаналіз 

своєї роботи, зрозуміти значення уроку та набутих знань.

Принцип: Попередньо підготуйте картки з 14 незакінченими фразами та 

наприкінці уроку запропонуйте учням дописати речення, виражаючи 

власні думки

 сьогодні я дізнався… 

 мені було цікаво… 

 мені було важко опрацьовувати... 

 я виконував завдання... 

 я зрозумів, що… 

 тепер я можу… 

 я відчув, що… 

 я навчився… 

 у мене вийшло… 



Прийом рефлексії «Наплічник»

Цей прийом найкраще використовувати наприкінці теми або ж по

закінченню опанування певного блоку знань. Мета – усвідомити свої

здобутки в навчанні.

Принцип: Учні передають один одному умовний «наплічник». Той, хто

тримає його в руках, має озвучити свої досягнення та навести конкретний

приклад. Якщо не вдається одразу зібратися з думками, учень може сказати

фразу «Пропускаю хід» та передати слово наступному школяреві.

Приклад:

я запам'ятав/запам’ятала імена усіх героїв роману;

я зрозумів/зрозуміла, чим між собою відрізняються Мавка з «Лісової      

пісні» та Марічка з повісті «Тіні забутих предків»;

я навчився/навчилася визначати головні та другорядні члени речення.



Прийом рефлексії «Синквейн»

Це спосіб творчого переосмислення навчального матеріалу, який дозволяє

в художній формі проаналізувати вивчене поняття, процес або явище.

Принцип: Запропонуйте учням скласти 5-ти рядковий тематичний вірш,

наприклад, про певний термін.

Синквейн будується за наступними правилами:

1 рядок – тема або предмет (записується лише одне слово – іменник);

2 рядок – опис предмета (позначається два слова-прикметники);

3 рядок – опис дії (вказується три дієслова);

4 рядок – фраза, що виражає відношення до предмету;

5 рядок – синонім, що узагальнює чи розширює зміст теми або предмета 

(описується одним словом).



Наприклад, синквейн до образу Григорія Многогрішного з

роману «Тигролови» Івана Багряного

Григорій Многогрішний

сильний, волелюбний 

витримує, утікає, полює

Григорій Многогрішний – символ мужності й нескореності. 

Борець, в’язень, «диявол».



Все, що робиться на уроці з організації діяльності рефлексії —

не самоціль, а підготовка у свідомій внутрішній рефлексії 

розвитку дуже важливих якостей сучасної особистості: 

самостійності, заповзятливості та конкурентоспроможності.



Усе, що ми робимо зараз, — це не самоціль,

серйозна підготовка до постійної внутрішньої

рефлексії. Повернімося до питань рефлексій і

поставимо їх собі:

 Що я роблю?

 З якою метою?

 Які результати моєї діяльності?

 Як я цього досяг?

 Чи можна робити краще?

 Що я робитиму далі?



Поки вчитель ставить собі ці запитання — він розвивається. Як

тільки він починає задовольнятися досягнутим — припиняється

його професійне зростання.


