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РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ 
РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА ОСОБИСТОСТІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Статья посвящена описанию результатов диагностики развития рефлексивного компонента личности интел-
лектуально одаренных старшеклассников. Раскрывается суть понятия «рефлексия», предлагается авторское опре-
деление рефлексивного компонента личности. Представлены результаты статистической обработки данных ис-
следования психологических особенностей развития рефлексивного компонента личности старшеклассников с 
высоким, средним и низким показателями уровня развития интеллекта.

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивный компонент личности, составляющие рефлексивности, интеллекту-
ально одаренные старшеклассники.

The diagnostics results of the personality reflexive component development of intellectually gifted high school students are 
described in the article. The essence of term 'reflection' is disclosed and the author's definition of personality reflexive compo-
nent is given. The results of statistical data processing of the psychological peculiarities of personality reflexive component 
development according to high, medium and low level of intellectual development. 
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8. АНАЛІТИКА

У сучасній психологічній науці спостерігається 
інтенсивне збільшення кількості досліджень з проб-
лем рефлексії, поглиблений аналіз її теоретичних за-
сад та методів проведення експерименту. Однак на 
разі немає не лише цілісної узагальненої психологіч-
ної концепції рефлексивності, а й єдиного підходу до 
її розробки, що є підґрунтям для нових емпіричних  
досліджень у цій галузі наукового знання [1].

Своєрідність проблеми рефлексії обумовлена уні-
кальністю властивості рефлексивності. Завдяки цій 
властивості як «даності свідомості собі» людина ро-
зуміє, що наділена унікальною якістю, якої немає у 
жодної з живих істот, – здатністю усвідомлювати [5].

Для кращого розуміння того, що таке рефлексив-
ний компонент особистості, ми вважаємо за необхід-
не розкрити суть поняття «рефлексія», що у перекладі 
з латинської означає «звернення назад».

Розпочнемо розглядати це поняття з точки зору 
філософії. Вперше термін «рефлексія» застосував 
Дж. Локк. На його думку, рефлексія є спостережен-
ням (внутрішнім досвідом), якому розум піддає свою  
діяльність, та способом її вияву, внаслідок чого у розу-
мі виникають ідеї цієї діяльності. Платон вважав, що 
рефлексія є поверненням суб’єкта до себе, після її ви-
ходу у свою протилежність. І. Кант зазначав, що реф-
лексія містить основу можливості об’єктивного порів-
няння уявлень одного з одним. Г. Гегель наголошує,  
що вона постає формою саморозгортання духу [8].

Отже, з точки зору філософії, рефлексія спрямо-
вана на усвідомлення людиною власних дій і вчинків, 
розкриття законів, що постають у об’єктивній дій-
сності. Особливе місце рефлексія займає у філософ-
ських працях з визначення специфіки духовного світу 
людини, її самосвідомості.

УДК 159.923.38:199.928

Ірина Олександрівна Якимова,
кандидат психологічних наук,
науковий співробітник відділу 
моніторингу обдарованості дітей та молоді 
Інституту обдарованої дитини 
НАПН України,
м. Київ, Україна



81

АНАЛІТИКА

Психологічні дослідження рефлексії, на відміну 
від її філософського вивчення, мають порівняно не-
велику історію. Так, лише у 30-х рр. минулого століт-
тя А. Буземан сформулював психологічне визначення 
рефлексії як перенесення переживання із зовнішньо-
го світу на себе. Цей науковець уперше запропонував 
виділити психологію рефлексії в самостійну галузь 
досліджень. Перший систематичний виклад філософ-
ських і психологічних уявлень про рефлексію здійс-
нив у 1948 р. бельгійський філософ А. Марк у праці 
«Психологія рефлексії» [4].

Становлення психології рефлексії у вітчизня-
ній науці пов’язане з дослідженнями Б. Ананьєва, 
П. Блонського, Л. Виготського, В. Давидова, Д. Ель-
коніна, С. Рубінштейна, І. Сєчєнова та ін., в яких реф-
лексія розглядалася як один із пояснювальних прин-
ципів організації і розвитку психіки людини.

Українська психолого-педагогічна наука та-
кож має напрацювання у контексті відповідної 
проблематики (М. Боришевський, С. Васьківська,  
С. Максименко, В. Моляко, О. Музика, В. Рибалка, 
В. Юрченко, Т. Яценко).

У сучасній психології ця проблема більш показана 
в дослідженнях прийомів структурування інформації, 
зворотних зв’язків у спілкуванні (Г. Андреєва, Н. Бого-
молова, Т. Дріздзе, Л. Петровська); у соціально-психо-
логічних теоріях (Е. Берн, В. Богусловський, Д. Льюіс, 
Дж. Хоманс), де рефлексія застосовується у вербально-
комунікативних методах і особливостях інтеракції.

Останнім часом з’являються нові дослідження, 
присвячені проблемі рефлексії у процесі професій-
ного самовизначення особистості та її розвитку на 
різних вікових етапах (М. Варбан, О. Вітковська,  
О. Ігнатович, М. Келесі, М. Найдьонов, Л. Найдьо-
нова, О. Старовойтенко, Т. Яблонська та ін.). Проте 
особливості рефлексивного компонента особистості 
інтелектуально обдарованих старшокласників зали-
шаються ще недостатньо вивченими.

У межах педагогіки рефлексія досліджувалась 
К. Вербовою, І. Ворфоломєєвою, Л. Гапоненко,  
І. Ісаєвим, І. Казімірською, Б. Ковальовим, Ю. Кула-
ківською, Л. Перміною, Г. Сухобською та ін.

Дослідження вищезазначених авторів свідчать, 
що рефлексія є багатоаспектним явищем, оскільки 
її вив-чення відбувається у різних напрямах: під час 
вивчення мислення, самосвідомості особистості, про-
цесів комунікації та кооперації. На думку Я. Бугерко, 
існуючі підходи до розуміння походження і розви-
тку рефлексії умовно можна поділити на дві групи:  
1) пізнання як феномен в мисленнєвій діяльності лю-
дини; 2) вивчення як специфічне утворення у структу-
рі особистості [1].

С. Рубінштейн так описує роль рефлексії у житті: 
«Вона ніби зупиняє неперервний процес життя і виво-
дить людину за його межі. Людина наче займає пози-
цію над життям. Це вирішальний поворотний момент. 
Тут починається шлях до душевної спустошеності, ні-
гілізму, морального скептицизму, цинізму (або в менш 
гострих формах до моральної нестійкості), або інший 

шлях – до побудови морального людського життя на 
новій, свідомій основі. З появою рефлексії пов’язане 
філософське осмислення життя» [9].

На думку О. Кузьміної, рефлексія забезпечує по-
шук особистісного смислу як засобу подолання пере-
шкод у системі діяльності. Цей пошук здійснюється 
за допомогою аналізу багатьох цінностей. Кожна  
цінність співвідноситься з «Я» та конкретною ситу-
ацією, переживається в цьому співвідношенні та за-
вершується вибором однієї з них [7].

У дослідженнях, спрямованих на визначення осо-
бистісного аспекту рефлексії, здійснюється акцент 
на активізацію принципу саморозвитку особистості. 
Поняття «особистісна рефлексія» у цих дослідженнях 
розглядається в одному синонімічному ряду з понят-
тям «саморефлексія» (Н. Гуткіна, І. Бех, В. Зарецький 
та ін.) [11]. Цей аспект становить для нас науковий  
інтерес.

О. Герасимова у дослідженнях, присвячених ви-
значенню особистісного аспекту рефлексії, робить 
акцент на активізації принципу саморозвитку осо-
бистості. Згідно з цим визначається рефлексія, що 
забезпечує самоорганізацію й самомобілізацію осо-
бистості у різних умовах її існування. Рефлексивні 
вміння виступають як процес осмислення особистіс-
них змістів (образів особистості, з якими ототожнює 
себе «Я»), що призводить до їх поступальних змін та 
породжує новоутворення особистості [2].

Не менш важливим для нашого дослідження є 
розгляд рефлексивної здатності як своєрідної форми 
організації ментального досвіду людини, що викладе-
но у працях М. Холодної [13]. Дослідниця виділяє три 
рівні такого досвіду: когнітивний, метакогнітивний та 
інтенційний ментальний досвід.

Ще одним важливим напрямом досліджень реф-
лексивних процесів є співвіднесеність їх з «Я-кон- 
цепцією» людини. Т. Кисліцина виділяє такі параме-
три організації рефлексивних процесів самосвідомос-
ті людини: 1) самооцінка; 2) ступінь диференційо-
ваності «Я-концепції»; 3) рівень інструментальності 
«Я-концепції», що передбачає відкритість особистості 
до нових ситуацій та високий рівень саморефлексії [6].

Отже, ми вважаємо, що рефлексивний компонент 
особистості – це оціночний компонент, який забезпе-
чує розуміння й аналіз думок, почуттів і мотивів та 
містить саморефлексію, спрямовану на осмислення 
особистістю себе, власної поведінки, дій та вчинків.

Як зазначає О. Халабузар, під час рефлексивного 
процесу одночасно відбувається декілька процесів: 
емоційна оцінка, намагання зрозуміти власні мотиви 
вчинків, розробка стратегії поведінки (базується на 
мотивах учня) [12]. 

Ми вважаємо, що визначальними складовими 
рефлексивності є самоставлення, самоінтерес, само-
розуміння, самовпевненість, самоприйняття.

Самоставлення – ставлення людини до себе, що 
виражається в самоповазі. Самоставлення свідчить 
про наявність відповідного рівня суб’єктивності учня 
під час вибору та засвоєння профілю навчання.
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Самоінтерес (потреба і мотиви самоусвідомлен-
ня) – це внутрішнє переживання, суб’єктивне став-
лення до себе. Очікування позитивного ставлення 
значущих людей до себе.

Саморозуміння (самопізнання) – це здатність зна-
ходити причини свого психічного стану, дій, учинків.

Самовпевненість – це вміння керувати своїм «Я».
Самоприйняття (самоорганізація) – це розуміння 

себе й своїх учинків, їх причини [10].
Для дослідження рефлексивного компонента осо-

бистості інтелектуально обдарованих старшокласни-
ків ми використали тест-опитувальник самоставлення  
В. Століна, оскільки він містить вищевказані складові. Ін-
телектуальна обдарованість визначалася за допомогою  
тесту структури інтелекту Р. Амтхауера та комп’ютер-
ної системи тестування, розробленої О. Буровим для 
оцінювання інтелектуальних особливостей учнів.

Мета нашого дослідження – експериментальне 
вивчення психологічних особливостей розвитку реф-
лексивного компонента особистості інтелектуально 
обдарованих старшокласників.

Основним завданням є визначення рівня розвитку 
рефлексивного компонента інтелектуально обдарова-
них старшокласників.

Для реалізації мети і завдання дослідження було 
проведено тестування учнів 8–11-х класів гімназії 
«Оболонь» міста Києва з метою визначення рівня роз-
витку інтелектуальних здібностей учнів та рівня роз-
витку рефлексивного компонента їх особистості.

До групи інтелектуально обдарованих старшо-
класників зараховано учнів, які отримали високі по-
казники IQ за результатами тесту Р. Амтхауера. Для 
учнів 8-х класів середнє значення інтелекту становить 
від 75 до 110 балів, 9-х класів – від 90 до 125, 10-х 
класів – від 95 до 130 балів [3]. Учні, які мають вищі 
показники вважаються високо інтелектуальними, а ті, 
які набрали менше балів – з низьким інтелектом.

Показники самоставлення за опитувальником 
В. Століна відображають складові рефлексивного 
компонента особистості: інтегральне позитивне са-
моставлення, повагу до себе, аутосимпатію, ставлен-
ня інших, близькість до себе, самовпевненість, само-
прийняття, самопослідовність, самозвинувачення, 
самоінтерес, саморозуміння.

За результатами дослідження визначальним по-
казником самоставлення серед інтелектуально об-
дарованих старшокласників виявилося ставлення ін-
ших (70,4 %), значущими також є близькість до себе 
(69,2 %) та самовпевненість (69,2 %), актуальним є 
самоінтерес (67,7 %) та самоприйняття (65,9 %). Най-
менш вираженим є саморозуміння (41,7 %).

У результаті кореляції було встановлено, що існує 
зв’язок (на рівні значущості p < 0,05) між рівнем роз-
витку інтелекту та самозвинуваченням. Чим вищий 
показник IQ, тим більш виражене самозвинувачення. 
Наявний також обернений зв’язок (на рівні значущос-
ті p < 0,05) між рівнем розвитку інтелекту та близь-
кістю до себе. Чим вищий IQ, тим менш вираженою є 
близькість до себе.

Цікавим є те, що результати тестування учнів із 
середнім та низьким IQ характеризуються повною 
відсутністю цих зв’язків; нульовою виявилася коре-
ляція показників IQ та самозвинувачення.

Щодо визначальних складових рефлексивності, 
то в інтелектуально обдарованих старшокласників 
середні показники з кожного з них мають такі зна-
чення: позитивне самоставлення (68,5 %), самоінте-
рес (67,7 %), саморозуміння (41,7 %), самовпевне-
ність (69,2 %), самоприйняття (65,9 %).

Старшокласники зі середніми та низькими показ-
никами IQ мають такі значення складових рефлексив-
ності: позитивне самоставлення (56,5 %), самоінте-
рес (73,1 %), саморозуміння (45,9 %), самовпевненість 
(58,2 %), самоприйняття (65,2 %).

Звідси випливає, що незалежно від інтелектуаль-
ного розвитку рівень самоприйняття та саморозу-
міння приблизно однаковий, більш самовпевнені та 
мають більш позитивне самоставлення учні з висо-
ким IQ, а самоінтерес вищий в учнів з середнім та 
низьким IQ.

Отже, беручи до уваги визначальні складові реф-
лексивності, можемо зробити висновок, що у резуль-
таті нашого дослідження високий розвиток інтелекту 
немає значущого зв’язку із самоставленням, самоін-
тересом, саморозумінням, самовпевненістю та само-
прийняттям, але існує достовірний зв’язок між IQ та 
самозвинуваченням і близькістю до себе.

На нашу думку, перспектива розвитку рефлек-
сивних умінь обдарованих старшокласників полягає 
у сприянні пізнання ними себе та власних здібнос-
тей, що буде мати позитивний вплив на особистіс-
ний розвиток.
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