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НАУКА – ПРАКТиЦІ

Статья посвящена проблеме рефлексивних учений подростков, которые занимаются самопознавательной 
деятельностью. Расскрывется понятие «рефлексивные умения», их особенности. Поданы особенности 
диагностики рефлексивних учений и результаты экспериментального исследования рефлексивности одарённых 
подростков.

Ключевые слова: рефлексия, самопознание, рефлексивные умения, диагностика рефлексивности, развитие 
рефлексивности одарённых подростков.

The article is devoted to the problem of gifted adolescents' reflexive abilities who are engaged in self-knowledge 
activities. The concept of «reflexive skills» and their features are revealed. The features of reflexive skills' diagnostic and 
the results of gifted adolescents' reflexivity experimental study are represented.
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РОЗВиТОК РЕФЛЕКСиВНиХ УМІНЬ ОБДАРОВАНиХ 
ПІДЛІТКІВ НА ШЛЯХУ ДО САМОПІЗНАННЯ

УДК 159.9.019.4

На сучасному етапі розвитку суспільства однією 
із основних цілей освітнього процесу є спонукання 
учнів до саморозвитку, самовиховання та самореа-
лізації. Як відомо, існує припущення, що розвиток 
рефлексивного компоненту особистості обдарова-
них учнів у старшому підлітковому віці сприяє роз-
витку самопізнання, а отже і розвитку їх здібностей  
(обдарованості).

Завдяки розвитку рефлексивних умінь відбуваєть-
ся пізнання себе та своєї діяльності, що сприяє інте-
лектуальному й особистісному розвитку обдарованих 
підлітків.

Своєрідність проблеми рефлексії обумовлена уні-
кальністю властивості рефлексивності. Дійсно, завдя-
ки цій властивості, як «даності свідомості самій собі» 
людина розуміє, що наділена такою якістю, якої не-
має у жодної з живих істот – здатністю усвідомлювати  
(А. Карпов).

Розглянемо базові напрямки розробки проблеми 
рефлексії:

1. Діяльністний напрямок, де рефлексія роз-
глядається, як компонент структури діяльності  
(Л. Виготський, О. Леонтьєв та ін.)

2. Дослідження рефлексії у контексті проблема-
тики психології мислення (В. Давидов, Ю. Кулюткін,  
І. Семенов, В. Степанов).

3. Вивчення рефлексивних закономірностей 
організації комунікативних процесів (В.  Біблер,  
С. Курганов, А. Ліпман).

4. Педагогічний напрям, представники якого роз-
глядають рефлексію у якості інструментального за-
собу організації навчальної діяльності (О. Анісімов,  
М. Боцманова, А. Зак, А. Захарова).

5. Особистісний напрямок, де рефлексивне зна-
ння розглядається як результат осмислення своєї жит-
тєдіяльності (Ф. Василюк, М. Гінзбург, Н. Гуткіна,  
О. Лазурський).

6. Генетичний напрям дослідження рефлексії 
(В. Барцалкіна, Ю. Громико, М. Люр’я, Ж. Піаже,  
В. Слободчиков).

7. Дослідження рефлексії як фундаменталь-
ного механізму самопізнання і саморозуміння  
(В. Знаков) [6].

Не дивлячись на кількість розроблених напрямків 
дослідження рефлексії, існують труднощі теоретич-
ного її осмислення, оскільки методичні аспекти цієї 
проблеми розроблені недостатньо. Не вистачає ем-
піричних і, особливо, експериментальних методів її  
дослідження.

Перші кроки у досліджені рефлексії здійсню-
валися видатними психологами Б.  Ананьєвим,  
Л.  Виготським, В.  Давидовим, Д.  Ельконіним,  
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С. Рубінштейном. Українська психолого-педагогічна  
наука також має чималі напрацювання у контек-
сті відповідної проблематики (М.  Боришевський,  
С.  Васьківська, С.  Максименко, В.  Моляко та  
О. Музика, В. Рибалка, В. Юрченко, Т. Яценко).

Рефлексивність, як психічна властивість, є однією 
з основних граней інтегративної психічної реальнос-
ті, що співвідноситься з рефлексією в цілому. Двома 
іншими її модусами є рефлексія в її процесуально-
му статусі і рефлектування, як особливий психічний 
стан. Ці три модуси тісно взаємопов’язані і взаємоде-
термінують один з одним, утворюючи на рівні їх син-
тезу якісну своєрідність, що позначається поняттям 
«рефлексія» [4].

Труднощі рефлексивного характеру часто вини-
кають в учнів при здійсненні навчальної діяльності. 
Відсутність самопізнання, вмінь аналізувати власні 
думки, об’єктивно оцінювати можливості, негатив-
но впливають на процес навчання. Разом з цим, іс-
нує потреба визначити себе відносно загальнокуль-
турних людських цінностей з метою обґрунтування 
власної життєвої концепції – це характерні риси під-
літкового і старшого шкільного віку (Л. Божович,  
М. Гінзбург, І. Кон та ін.)

На нашу думку, шлях до самопізнання лежить 
через рефлексію, оскільки завдяки рефлексії особис-
тість поступово стає творчим, справжнім суб’єктом 
власної життєдіяльності. Рефлексія сприяє самороз-
витку та самовдосконаленню особистості; завдяки 
рефлексії стає можливим зайняти подумки позицію 
«поза», «над» життям, вийти за межі життєвих ситуа-
цій, узагальнити знання про власне «Я».

Н. Терновик зауважує, що у пізнавальній діяль-
ності рефлексія виступає одним із механізмів процесу 
розвитку підлітка, як суб’єкта. Автор пропонує на-
ступні процедури, що мають внесок у розвиток під-
літка, як суб’єкта пізнавальної діяльності:

 – бесіди щодо різних питань творчості, їх міс-
це, роль та ефективність індивідуальної і спільної  
діяльності;

 – групове ознайомлення з протоколами резуль-
татів обговорення подібних питань (зі своїми і чу-
жими), їх аналіз, виконання різних позапланових  
завдань тощо [8].

Доречно зауважити, що дефініція «рефлек-
сивні вміння» у психолого-педагогічній літерату-
рі має різні трактування: «особистісна рефлексія»  
(Т. Щербакова) та «саморефлексія» (М. Вислогузова)  
[1]. Довільне трактування термінології ускладнює 
розуміння суті рефлексивних умінь та дослідження 
окресленої проблеми.

Науковець Г. Коджаспірова, досліджуючи проб-
леми педагогічної самоосвіти, зосереджує увагу 
на особистісному аспекті рефлексії і визначає її, 
як усвідомлення, критичний аналіз та визначення  
шляхів продуктивного самовдосконалення своєї  
діяльності [5].

Поняття «особистісна рефлексія» у досліджен-
нях І. Беха, Н. Гуткіної, І. Семенова, І. Степанова  

розглядається в одному синонімічному ряду з понят-
тям «рефлексивних умінь».

Академік І. Бех порушив важливе питання, 
пов’язане з формуванням мотивації до особистісної 
рефлексії. Його розв’язання забезпечує детермінацію 
діяльності індивіда, предметом якої виступає його об-
раз «Я» [7].

Отже, ми вважаємо, що рефлексію можна розгля-
дати, як специфічну форму діяльності, що включає 
саморефлексію, спрямовану на осмислення особис-
тістю власних дій.

О. Герасимова виділяє такі особливості рефлек-
сивних умінь:

 – рефлексивні вміння, як здатність людини до 
аналізу, осмислення і переосмислення своїх відносин 
із навколишнім світом, є необхідною складовою час-
тиною особистісного розвитку;

 – рефлексивні вміння дають змогу людині свідо-
мо регулювати, контролювати поведінку та усвідом-
лювати її значення для інших людей;

 – рефлексивні вміння сприяють цілісності та ди-
намізму внутрішнього життя людини, а також справ-
ляють позитивний вплив на сферу міжособистісних 
взаємин [2].

Дослідики В. Моляко та О. Музика у суб’єктно-
ціннісному підході до розвитку здібностей, зосеред-
жують нашу увагу на внутрішніх ресурсах творчої 
діяльності, пов’язані з особливостями регуляційних 
процесів її суб’єкта. «У своїх дослідженнях ми ви-
ходимо з того, що характеристики здібностей не об-
межуються дієво-операційними компонентами. Для 
розвитку здібностей, і особливо творчих здібностей, 
важливим є процес усвідомлення суб’єктом окре-
мих умінь (діяльнісний компонент), дій та операцій 
(операційно-когнітивний компонент), усвідомлення 
цінності діяльності, яке відбувається через оцінку ре-
ферентних осіб (референтний компонент). Не менш 
важливою є рефлексія людиною власних особистіс-
них якостей, які розвиваються у процесі розвитку  
здібностей (особистісно-ціннісний компонент)»[3].

Рис. 1. Структурно-операціональна 
модель розвитку здібностей [3].

Виокремлення цих чотирьох компонентів, як 
зазначають автори, обумовлюється такими застере-
женнями:
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Здібності розглядаються, як особистісне утворен-
ня: розвиток здібностей і розвиток особистості – два 
взаємообумовлені процеси.

Рефлексія діяльностей, в яких розвиваються здіб-
ності, і соціальних стосунків, що складаються у цих 
діяльностях, необхідна умова свідомої суб’єктно-цін-
нісної регуляції цих процесів.

Проблемні моменти, що виявилися у процесі реф-
лексії, можуть бути зняті шляхом організації ціннісної 
підтримки, яка здійснюється через референтних осіб 
і може позитивно впливати на компоненти розвитку 
здібностей [3].

Розглядаючи питання діагностики розвитку реф-
лексивних умінь обдарованих підлітків, хочемо за-
значити, що після аналізу наукової літератури, ми 
прийшли до висновку, що діагностика властивості 
рефлексивності повинна обов’язково враховувати 
диференціацію її проявів за спрямованістю. У відпо-
відності з цим критерієм, як відомо, виділяють два 
типи рефлексії, що позначаються як: «інтра- та інтер-
психічна» рефлексія. 

Перша співвідноситься з рефлексивністью, як 
здатністю до самосприйняття змісту власної психіки 
та її аналізу, друга – зі здатністю до розуміння психіки 
інших людей, що включає поряд з рефлексивністью, 
як здатністю «стати на місце іншого» і механізми 
проекції, ідентифікації, емпатії. Отже, загальна вла-
стивість рефлексивності включає два вищевказані 
типи, а рівень її розвитку є похідним від цих типів 
одночасно [4].

За результатами проведеного нами дослідження 
рівень розвитку рефлексивних умінь обдарованих під-
літків переважно високий. Можна зробити висновок, 
що у них добре розвинені такі процеси самопізнання 
як: самосприйняття, самоспостереження, самоаналіз 
і, як результат, самоосмислення. Можна також припу-
стити, що вони мають більш об’єктивні знання про 
себе, ніж звичайні підлітки.

На нашу думку, метою розвитку рефлексивних 
умінь має бути самодостатність та здатність до 
самоактуалізації. Ці риси є результатом розвитку 
здібностей і особистості.

Ми вважаємо, що для формування рефлексив-
них умінь обдарованих старшокласників, необхідно 
пам’ятати, що важливим завданням учителів і психо-
логів є навчання і виховання, що дає змогу перевести 

особистісну позицію обдарованого старшокласника із 
пасивного сприймання у позицію активного суб’єкта 
діяльності. Допомогти у цьому можуть спеціально 
організовані тренінги рефлективності.

Отже, рівень розвитку рефлексивного компоненту 
підвищується з підвищенням рівня інтелектуальної 
обдарованості учнів і залежить від рівня розвитку їх 
самопізнавальної діяльності.
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