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РЕФЛЕКСІЯ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО  

ЗРОСТАННЯ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Умовою зростання художньо-педагогічної культури та професійного 

становлення особистості викладача мистецьких дисциплін, є практичне 

оволодіння різноманітними методиками, необхідними для самопізнання і 

самовдосконалення, наприклад, коли звертаються до художньо-педагогічної 

творчості або обміну досвідом між студентами, студентами і викладачами, 

вчителями-практиками. Саме тоді вони вступають у дію і забезпечують 

ефективну взаємодію особистого досвіду і концептуальних уявлень про 

організацію чи вдосконалення пізнавальної діяльності, її підготовку і 

проведення, знання про неї, що формуються з арсеналу понять гносеології та 

інших когнітивних наук. Особливий інтерес викликає формування важливих 

для практики зв’язків між концептуальними уявленнями і особистісним 

досвідом. Такі зв’язки оформлюються за допомогою механізмів рефлексії. 

Найефективніше це відбувається при використанні художньо-педагогічної 

діяльності і власного професійного розвитку. 

У сучасній педагогічній практиці широко представлені складні 

організаційні форми із значними адаптивними можливостями щодо динаміки 

зовнішніх умов. Здатність до адаптації в умовах зростання динамічності 

процесів життєдіяльності визначається ступенем розвитку механізмів 

рефлексії, а її нарощування – засвоєнням і вдосконаленням останніх. Це 

висуває особливі вимоги до професійних якостей вчителів, які повинні бути 

підготовлені до включення і ефективного функціонування в подібній 

ситуації. 

Оволодіння організаційними формами діяльності і механізмами 



рефлексії шляхом відповідних їм форм навчання (організація колективної 

діяльності, ділова гра, створення творчих груп і т.п.) має значне поширення. 

Проте має місце і практичне оволодіння закономірностями інтелектуальної 

діяльності без достатнього їхнього усвідомлення. Педагог, що працює у сфері 

мистецтва, повинен усвідомлювати себе в якості особи, яка знаходиться в 

режимі постійної пізнавальної діяльності. В той же час виділяється 

технологія інтелектуальної діяльності, яка усвідомлюється у світогляді та 

конкретизується за допомогою когнітивних уявлень. Педагогіка тут має 

подвійне значення: за її допомогою розвивається професійна самосвідомість 

особистості і розробляється уявлення про інтелектуальну технологію, як 

шлях до художньо-естетичної культури і педагогічної майстерності. Така 

технологія співвідноситься безпосередньо з досвідом художньо-педагогічної 

діяльності. 

При використанні понятійних систем з різних когнітивних наук 

(педагогіки, психології, філософії, мистецтвознавства) у майбутнього фахівця 

формується багатоаспектне уявлення в якому професійна художньо-

педагогічна діяльність “розтікається” у його свідомості. Проблема полягає в 

тому, щоб у свідомості вчителя мистецтв утворилося єдине цілісне уявлення. 

І в період професійного становлення воно дійсно формується завдяки 

рефлексії, яка співвідносить поняття з досвідом, виставляючи їх в якості 

результатів усвідомлення останнього та структурує досвід відповідно з 

конструюванням концептуального уявлення.  

Усвідомлення вчителем некоректності його суджень виступає 

рефлексивним актом, завдяки якому розрізнені знання і логічні уявлення 

співвідносяться з досвідом мислення. Прояви рефлексії образного мислення, 

художньо-естетичних уявлень в усній, письмовій, художній (власноручне 

виконання творів мистецтва) і внутрішніх формах мови, призводить до 

усвідомлення тотожності їхньої логічної структури. Така структура може 

бути відображена у музичних, живописних, літературних формах. Вона 

також може бути задіяна у створенні форм, які розвиваються та 



використовуються у художньо-педагогічних ситуаціях і співвідносяться з 

досвідом мислення завдяки відповідній рефлексії. 

Піднімаючись до вершин художньої культури, людина знаходить у 

мистецтві щось таке, чого раніше “не помічала”. Тобто те, що на 

попередньому рівні не було доступно її розумінню, не викликало відгуку 

душі. Духовне збагачення характеризується зростанням обсягу думок і 

почуттів, які виникають під впливом творів мистецтва в процесі їхнього 

сприйняття і можуть швидко згаснути не залишаючи в душі й сліду. Зберегти 

“вогонь душі” допомагають роздуми про власні враження, рефлексія почуттів 

і думок, рефлексія знань і досвіду художньо-естетичного сприйняття. 

Позитивним результатом оволодіння рефлексивними діями є пошук 

індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя 

мистецьких дисциплін. Це один із відповідальних напрямів професійного 

становлення. Він передбачає виділення індивідуальних прийомів і засобів 

успішного виконання діяльності. Індивідуальний стиль найчастіше 

виробляється підсвідомо і є продуктом набутого професійного досвіду. Його 

усвідомлення – це акт професійного становлення, ознака цілеспрямованого 

розвитку професійних якостей. 
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