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У статті надано аналіз психологічної природи професійної 
рефлексії вчителя та інструментів її розвитку в системі професійної 
підготовки. Розглянуто можливості курсу «Основи педагогічної 
майстерності» в розвитку рефлексивних процесів, що забезпечують 
суб’єктну спрямованість професіоналізації майбутнього вчителя, 
проаналізовано досвід його організації у Полтавському національному 
педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. 
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Постановка проблеми. Розробка концепту педагогічна 
майстерність, починаючи з 70–80-х років ХХ сторіччя, 
відбувалася в умовах гострої наукової полеміки, пов’язаної з 
усвідомленням шляхів і засобів перебудови педагогічної освіти 
як такої. На зміну знаннєвої парадигми професійної-
педагогічної підготовки майбутнього вчителя приходить 
гуманістична. Науковці та практики вищої школи починають 
створення моделі професійної підготовки, що забезпечує 
творчий розвиток особистості, зміцнює саморегуляційні 
механізми професійної поведінки, оптимізує процес набуття 
професійно-значущих властивостей студентами педагогічного 
вишу. 

Вагомий внесок в упорядкування концептуального поля 
педагогічної майстерності належав інституціям вищої освіти, з-
поміж яких вирізняється досвід Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (ПНПУ), 
очолюваний на той час І. А. Зязюном. 
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Група викладачів кафедри педагогічної майстерності 
(Н. М. Тарасевич, Л. В. Крамущенко, Л. О. Савенкова, 
В. А. Семиченко, О. Г. Мирошник, Н. М. Пиво- 
вар, А. В. Ткаченко, Г. В. Брагіна, О. Г. Штепа, Т. Г. Дмитрен- 
ко), зосередила зусилля на побудові теоретичних засад для 
розроблення спецкурсу «Основи педагогічної майстерності», 
який у майбутньому увиразнив дослідницьку позицію полтавчан 
щодо концептуальної сутності педагогічної майстерності і 
шляхів її формування. Означена позиція знайшла своє втілення 
в усіх програмах і підручниках з педагогічної майстерності, що 
вийшли друком останніми роками (2005, 2008, 2009), й 
оприлюднила своє визначення: «Педагогічна майстерність – 
комплекс властивостей особистості, які забезпечують 
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на 
рефлексивній основі» (Зязюн, 2008, с.25). 

Мета статті полягає у визначенні ролі рефлексивних 
процесів у становленні педагогічної майстерності вчителя та 
аналізі методичних засобів їх розвитку при вивченні курсу 
«Основи педагогічної майстерності» на прикладі досвіду ПНПУ 
імені В. Г. Короленка. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійна 
рефлексія педагога одностайно визнається представниками 
психолого-педагогічної науки як процес, стан, професійно 
значуща властивість та акмеологічний механізм особистості 
вчителя. Інтегруючою різноманітних площин аналізу 
професійної рефлексії є ідея про те, що рефлексивні процеси є 
умовою переживання суб’єктності вчителя у педагогічній 
взаємодії. Дослідники зосереджують свою увагу на визначенні 
сфер професійної активності педагога, де ці переживання 
виявляються та аналізують ті рефлексивні процеси, що їх 
забезпечують. С. В. Кондратьєва (1990), А. О. Реан (1994), 
А. К. Маркова (1996), О. Н. Ткач (2000) наголошують, що 
педагогічна рефлексія є компонентом соціально-перцептивних 
здібностей вчителя, що здійснюють процес адекватного 
сприймання вчителем своїх учнів та через них і самого себе. 
О. Б. Орлов (1989) аналізує рефлексію у зв’язку з центраціями 
як ціннісно-смисловими утвореннями особистості вчителя, що 
визначають стиль педагогічної взаємодії. О. В. Піскунова (2005) 
досліджує роль рефлексії в функціонуванні основних 
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компонентів педагогічної діяльності: визначенні мети, 
проектуванні та конструюванні засобів педагогічної діяльності, 
контролі та оцінки реалізації проекту. Аналіз педагогічно 
рефлексії у статусі діяльності представлено в дослідженні 
І. А. Стеценко (2006). Значна увага приділяється розробці 
поняття рефлексивної компетентності вчителя та визначенні її 
складових (Желанова, 2015; Ермакова, 1999). Рефлексія як 
важливий механізм становлення творчого розвитку особистості 
вчителя розглядається у дослідженнях О. С. Анісімова (1994), 
І. М. Семенова, Г. Ф. Похмелкіної (2008). Статус рефлексії як 
дослідницької позиції педагога, спрямованої на вивчення 
власного професійного досвіду та самого себе з метою 
самовдосконалення, визначався в працях Ю. М. Кулюткіна, 
Г. С. Сухобської (1990), А. О. Бізяєвої (2004). Узагальнено роль 
рефлексії у становленні педагогічної майстерності вчителя 
зазначена у відомій формулі Г. Познера, на думку якого 
поєднання досвіду професіонала і його рефлексії є передумовою 
розвитку професійної майстерності: «досвід + рефлексія = 
розвиток» (Posner, 1985, с.19). 

Більшість дослідників звертає увагу на необхідність 
розвитку рефлексивних процесів протягом професійного 
навчання у вищому освітньому закладі. Наукові підходи, методи 
та методичні прийоми щодо їхнього розвитку визначаються 
відповідно до концептуальних положень у розумінні природи 
педагогічної рефлексії. У науковий літературі активно 
коментується західний досвід розвитку професійної рефлексії 
вчителя. Зокрема такі моделі рефлексивного навчання, як 
«виклик – осмислення – рефлексія» (Дж. Стіл, Ч. Темпл), 
«взаємнонавчання» (Е. Браун), «активне читання – роздуми під 
керівництвом викладача» (Р. Стаффер), методика 
«рефлексивних уроків» американського дослідника 
Д. Крукшенка (у апробації А. О. Бізяєвої). Достатньо 
поширеною є «ALACT-модель» (Ф. Кортхаген). Ф. Кортхаген 
(Korthagen, 1999) розглядає рефлексію як пізнавальний процес, 
спрямований на структурування або реструктурування досвіду, 
проблеми, наявних знань або уявлень особистості. Перші літери 
слів позначають етапи рефлексії вчителя: Action – дія; Looking 
back on theaction – погляд назад на виконану дію; Awareness of 
essential actions – усвідомлення істотних аспектів; Creating of 
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alternative methods of action – створення альтернативних методів 
дії; Trial – апробація нової дії.  

Удосконалення існуючих та створення авторських підходів 
притаманно сучасному етапу психології розвитку рефлексії. 
О. С. Анісімовим (1994) розроблена концепція акмеологічних 
основ рефлексивної самоорганізації педагога. І. М. Семеновим 
(2015) запропоновано поняття рефлепрактики, що характеризує 
сукупність методів та прийомів розвитку рефлексивних процесів 
у ході вирішення проблемно-конфліктних ситуацій. 
М. Марусинець (2013) апробовано програму рефлексивних 
прийомів задля формування рефлексивної позиції майбутнього 
вчителя на заняттях з предметів фахового циклу та педагогічної 
практики. В. М. Галузяком (2013) запропоновано програму 
стимуляції рефлексивних процесів майбутнього вчителя з метою 
розвитку їх особистісної зрілості. І. А. Мушкиної (1999) 
обґрунтовано організаційно-педагогічні аспекти розвитку 
педагогічної рефлексії як основи удосконалення  професійної 
майстерності вчителя. 

Узагальнюючи теоретичні моделі, методи та прийоми 
розвитку рефлексії вчителя слід зазначити, що вони включають 
інструменти самопізнання та самозмін через самотворення. 
Самопізнання здійснюється за допомогою інструментів 
діагностики та вмінь фіксувати, накопичувати інформацію про 
себе (тести, самоспостереження, щоденники професійного 
зростання, де студенти фіксують події, що трапились під час 
роботи з учнями, свої переживання та поведінку з подальшим 
аналізом; опорні програми для самоспостереження за своїми 
діями тощо). До технологій, що допомагають осмислити свої 
професійні позиції та скорегувати їх, на разі неефективності, 
належать ігрові методи, що передбачають прийняття 
учасниками на себе ролі у змодельованих ситуаціях та 
наступний її аналіз учасниками гри (мікронавчання, рольові 
ігри); відеозапис реальної поведінки майбутнього вчителя під 
час його взаємодії з учнями та подальший його самоаналіз та 
аналіз разом із методистом; метод кейсів (метод аналізу 
ситуацій), що передбачає вирішення реальної проблеми 
учасниками групи із подальшим обговоренням їхніх спільних 
дій. Поширеним також є досвід проведення «рефлексивних 
консиліумів» – обговорення учасниками якоїсь конкретної 
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професійної проблеми, варіантів її вирішення та прогноз 
ефективності результатів; «рефлексивні дебати» ігровий прийом 
за методом сократівського діалогу, що стимулює професійне 
мислення і дії учасників групової взаємодії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнення 
результатів наукових досліджень професійної рефлексії вчителя 
надав можливість розглядати її як здатність до усвідомленого 
самоуправління власною професійною діяльністю, що дозволяє 
педагогу повністю розкрити свій професійний потенціал та 
досягти суб’єктності як готовності до творчого вирішення 
професійних завдань та відповідального ставлення до наслідків 
власних рішень. Рефлексивність дозволяє вчителю піднятися 
над самим собою, звичними формами та способами поведінки, 
переосмислити їх, позбавитися від стереотипних непродуктив- 
них програм, скорегувати власні дії відповідно до вимог 
ситуації. Водночас, результати аналізу існуючих підходів 
виявили ряд невирішених проблем. Так, увага дослідників 
прикута до окремих форм та типів рефлексивних процесів. 
Найпоширенішими є процеси рефлексії, що обслуговують 
професійну самосвідомість, професійне мислення та особливості 
соціального пізнання. Однак, у сучасній психології рефлексії все 
більшої актуальності набувають питання системного аналізу 
рефлексивних процесів. Зокрема, дослідження В. П. Зінченка 
(2008), В. О. Лефевра (2003), В. А. Карпова (2006), свідчать про 
те, що рефлексивні процеси обслуговують різні рівні психіки. 
Відповідно до ієрархічної будови рефлексивних процесів 
Т. М. Буякас та А. В. Міхєєв (2017) пропонують визначати 
рефлексивні процеси високого рівня Его-свідомості (образ себе 
як професіонала), субрефлексивні процеси, що відбуваються на 
рівні тілесної організації у фоновому (неусвідомлюваному) 
режимі (вони забезпечують почуття безперервної тотожності та 
самості людини) та рефлексивні процеси «глибинної 
свідомості», яким відповідає живий процес професійної 
діяльності. На цьому рівні «розуміння себе не є наслідком 
попереднього досвіду, а «кожний раз в самому же досвіді й 
народжується» (М. Мамардашвілі), тобто виникає усередині 
самої роботи на кожному її кроці» (Буякас, Михеев, 2017, с.111-
112). Ця ідея співзвучна положенню про існування психічного 
стану, що отримало назву усвідомлена присутність 
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(mindfulness). У цьому стані людина рефлексивно аналізує те, 
що відбувається в ситуації тут і тепер, узгоджує свою поведінку 
з особистісними цінностями, потребами та інтересами. На думку 
дослідників, оптимальність становлення рефлексивної системи 
професіонала в процесі професійної підготовки потребує 
задіяння всіх її рівнів. 

Предметом нашої уваги стали рефлексивні процеси, що 
забезпечують усвідомлення педагогом власної суб’єктності та 
суб’єктності учня в процесі самої (поточної) педагогічної дії. 
Теоретичні засади нашого дослідження будувалися на ідеях 
спів-бутевої природи педагогічної діяльності [В. І. Слободчиков 
(1995), А. К. Маркова (Маркова, 1996)], що онтологічно включає 
такі сфери психічної активності, як спілкування, самосвідомість, 
практико-технологічні аспекти діяльності; системної природи 
рефлексії [В. О. Лефевр (2003), В. П. Зінченко (2008), 
Т. М. Буякас (2017), Г. П. Щедровицкий (2001)], яка має різни 
рівні, види та форми рефлексивних процесів, виявляється у їхній 
синергії; регулятивної функції рефлексії [Ю. М. Кулюткін 
(1990), А. В. Карпов (2006), А. С. Шаров (2000)], що забезпечує 
цілісність власного Я через узгодження своєї поведінки з 
мотиваційно-потребовими та ціннісними складовими 
особистості, етичної сутності педагогічної дії (І. А. Зязюн 
(2008), Г. О. Балл (2015), І. Д. Бех (2011), Е. О. Помиткін (2007), 
що передбачає проектування, здійснення та оцінку педагогом 
власних дій з позиції духовних цінностей. Свій підхід до 
розгляду природи педагогічної рефлексії ми назвали системно-
регуляційним (Мирошник, 2018). Регуляційним, тому що від 
підкреслює базову функцію рефлексивних процесів – усвідомле- 
ну саморегуляцію психічної активності, що забезпечує 
переживання цілісності та суб’єктності вчителя у професійній 
діяльності. Системним – тому що ця регуляція забезпечується 
узгодженням роботи усіх рівнів рефлексивних процесів (від 
тілесної чутливості до ціннісно-смислової). 

Із позиції системно-регуляційного підходу професійна 
рефлексія вчителя уявляє собою патерни рефлексивних 
процесів, що дозволяють одночасно створювати, системно 
інтегрувати в свідомості вчителя ментальні презентації 
предметної основи професійної діяльності, відображати 
соціально-психологічні особливості педагогічного спілкування, 
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виявляти складові професійної самосвідомості та професійної 
ідентичності особистості, здійснювати аналіз власної поведінки 
у вимірах моральних норм та особистісної моральності. Завдяки 
такій роботі рефлексивних процесів вчитель досягає реальної 
суб’єктності у сфері професіональної діяльності, він може 
відкривати та створювати себе у кожній ситуації педагогічної 
взаємодії через розуміння суб’єктності учнів. 

Рефлексія в предметно-діяльнісній сфері здійснює 
презентацію в свідомості вчителя власних когнітивних структур 
та когнітивних структур учня, які відносяться до предмету та 
методичних засобів навчально-пізнавального або виховного 
впливу з урахуванням професійної позиції та групових ролей 
усіх суб’єктів освітнього процесу. Соціально-психологічні 
процеси рефлексії забезпечують усвідомлення та розуміння 
мотивів поведінки учнів, їхніх індивідуально-психологічних 
особливостей, осмислення того, як учитель сприймається учнем. 
Рефлексія професійно-особистісної сфери забезпечує 
презентацію в свідомості вчителя особливостей свого 
професійного досвіду (наприклад, педагогічної техніки, 
методичних засобів, основ своєї професійної концепції), 
визначає наявну та актуальну зони професійного розвитку, свою 
професійну ідентичність як усвідомлення себе представником 
педагогічної професії. Рефлексивні процеси морально-етичної 
сфери відображають усвідомлення вчителем своєї позиції в 
конкретній педагогічній ситуації та оцінку своїх професійних 
дій у вимірах етичної системи (добра та зла). Ця складова 
рефлексивної системи вчителя функціонує у сфері його 
професійної совісті. Патерни рефлексивних процесів, з одного 
боку, забезпечують інтеграцію різних сфер психічного 
особистості вчителя, а з іншого, – виконують функцію фіксації 
обмежень, які враховуються вчителем при організації власної 
професійної діяльності. 

Отже, з позиції системно-регуляційного підходу професійна 
рефлексія вчителя є професійною властивістю, що забезпечує 
функціонування регуляційних механізмів його професійної 
діяльності в режимі гуманістичної взаємодії із діяльністю учня 
та на основі усвідомлення ним меж власного Я та Я особистості 
учня. 
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Проблема розвитку професійної рефлексії майбутнього 
вчителя розглядається в дослідженнях багатьох авторів, які 
поділяють думку про те, що становлення професійної рефлексії 
зумовлено наявністю рефлексивного середовища, де формується 
майбутній фахівець. Це середовище створюється організацій- 
ними (форми навчальних занять), дидактичними (зміст та 
структура навчальних завдань), виховними (досвід життя в 
академічній групі), розвивальними (тренінги, групи 
особистісного росту тощо) інструментами. Недоліком існуючих 
програм, приклади яких зазначені вище, є їхнє недостатнє 
врахування онтологічних аспектів суб’єктності вчителя у сфері 
професійної діяльності та участі професійної рефлексії в 
їхньому функціонуванні. Спробою вирішення цієї проблеми з 
урахуванням вказаних вимог є програма курсу «Основи 
педагогічної майстерності», що розроблена колективом 
викладачів ПНПУ імені В. Г. Короленка під керівництвом 
академіка І. А. Зязюна.  

На думку розробників, майстерність майбутнього вчителя 
уявляє собою систему професійно-значущих властивостей, 
набуття яких передбачає усвідомлення студентом основ своїх 
способів дії у ситуації педагогічної взаємодії, аналіз існуючих 
перешкод, що є похідними його професійних установок, 
практико-технологічних та соціально-психологічних компетент- 
ностей, розвитку особистісної моральності. Курс педагогічної 
майстерності спрямовано також на вдосконалення 
психотехнічних можливостей майбутнього вчителя, що є 
основою його педагогічної техніки як складової професійної 
майстерності. Колектив кафедри педагогічної майстерності 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка протягом тридцяти років працював над 
створенням навчально-методичного забезпечення нової 
дисципліни. Було укладено навчальну програму, підручник, 
словник термінології, хрестоматію, комплект тестів для 
визначення рівня засвоєння навчального матеріалу та 
діагностики особливостей розвитку професійно значущих 
властивостей особистості майбутнього вчителя. Своєрідність 
дисципліни «Основи педагогічної майстерності» полягає в 
особливостях організації навчальної взаємодії. Заняття 
проходять із використанням методу моделювання 
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(мікровикладання, рольових ігор), виконання психотехнічних 
вправ. Укладання навчально-методичного забезпечення для 
організації навчання з основ педагогічної майстерності 
здійснено з урахуванням основних принципів професійної 
підготовки у вищому навчальному закладі: гуманістичної 
орієнтації професійно-педагогічного навчання, що передбачено 
Національною Доктриною розвитку освіти в Україні, згідно з 
якою стверджується підготовка вчителя не як предметника, а як 
людини культури; діяльнісного підходу у визначенні логіки 
навчання та контролю професійно-педагогічної підготовки 
вчителя як активного творчого суб’єкта педагогічної діяльності; 
полідисциплінарності у виокремленні базових понять; 
активізації пізнавальної діяльності студентів, забезпечення 
їхньої суб’єктної позиції; варіативності завдань, надання 
можливостей їх вибору для викладача з урахуванням 
індивідуальних особливостей та запиту студента; створення 
умов для рефлексивного управління професійним розвитком 
майбутнього вчителя. 

Програма «Основи педагогічної майстерності» розрахована 
на три роки навчання, її завдання включено до змісту 
навчальних та виробничих педагогічних практик. Викладач у 
роботі зі студентами використовує широкий спектр 
діагностичних методик на визначення особистісної та 
професійної компетентності, роботу зі щоденником 
професійного становлення. Під час практичних занять із 
педагогічної майстерності викладач за допомогою методу 
мікронавчання (мікроурок) відпрацьовує окремі моделі 
професійної діяльності (педагогічна розповідь, педагогічна 
бесіда, урок). Для студентів перших курсів – моделювання 
фрагменту педагогічної розповіді, других – індивідуальна 
бесіда, третіх – етап уроку з фаху. Таке розчленування 
педагогічної діяльності на ситуації педагогічної взаємодії, які 
входять до складу професійної діяльності, дало змогу 
організувати систему вправ на усвідомлення та діагностику 
студентами стратегії поведінки у визначеному контексті. В 
такий спосіб, педагогічна діагностика професійного становлення 
майбутнього вчителя є органічно включеною в освітній процес 
із урахуванням специфіки професійної діяльності, вона дозволяє 
надавати майбутньому вчителю педагогічну допомогу в 
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переживанні проблемного і негативного досвіду професійної 
діяльності та є засобом супроводу процесу професійного 
становлення майбутнього вчителя. Кожен окремий практичний 
етап роботи студента завершується самоаналізом та груповим 
аналізом результатів діяльності. В ході ведення аудиторних 
занять викладач забезпечує реалізацію принципів інтенсивної 
комунікації, постійної рефлексії в навчальній групі, створенні 
умов для організації ефективного зворотного зв’язку. Власні 
досягнення студенти підсумовують під час конкурсу 
педагогічної майстерності, що проводиться по завершенню 
кожного окремого етапу роботи. 

Варіативність моделей педагогічної взаємодії, в яких 
перебуває студент під час мікронавчання, досвід рефлексивних 
інверсій із позиції вчителя та з позиції учнів, рефлексивне 
узагальнення в процесі групового обговорення  роботи студента, 
рефлексивний аналіз власних здобутків та проблем, визначення 
зон особистісного розвитку та, головне, тривалість цих впливів 
у часі дозволяє сформувати досвід самотворення майбутнім 
вчителям себе як майстра педагогічної праці, розвинути систему 
рефлексивних процесів, що є основою його професійної 
рефлексії як результату їхньої синергії.  

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Становлення педагогічної майстерності як 
комплексу властивостей особистості, що забезпечують 
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на 
рефлексивній основі потребує особливої організації професійної 
підготовки майбутнього вчителя, в системі якої існує 
можливість для розвитку базової професійної властивості – 
рефлексивності. З позиції системно-регуляційного підходу 
професійна рефлексія вчителя є професійною властивістю, що 
забезпечує функціонування регуляційних механізмів його 
професійної діяльності в режимі гуманістичної взаємодії з 
навчальною діяльністю учня та на основі усвідомлення ним меж 
власного Я та Я особистості учня. Ця властивість складається з 
патернів рефлексивних процесів, які, з одного боку забезпечує 
інтеграцію різних сфер психічного особистості вчителя, а з 
іншого – виконує функцію фіксації обмежень, що враховуються 
вчителем при організації власної професійної діяльності. Вони 
дозволяють одночасно створювати, системно інтегрувати у 
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свідомості вчителя ментальні презентації предметно-практичної 
основи професійної діяльності, відображати соціально-
психологічні особливості педагогічного спілкування, виявляти 
складові професійної самосвідомості та професійної 
ідентичності особистості, здійснювати аналіз власної поведінки 
у вимірах моральних норм та особистісної моральності. 
Викладачами кафедри педагогічної майстерності під 
керівництвом академіка І. А. Зязюна розроблена програма 
розвитку основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя 
з урахуванням онтологічних аспектів існування його 
суб’єктності в професійної діяльності. Навчання за програмою 
«Основи педагогічної майстерності» побудовано на 
використанні варіативних моделей педагогічної взаємодії, що 
враховують індивідуально-вікові особливості розвитку 
самосвідомості студентів та відображають базові типи 
психологічної взаємодії в освітньому процесі, набутті досвіду 
рефлексивних інверсій із позиції вчителя та з позиції учнів, його 
узагальнення у процесі групового обговорення, вмінь 
рефлексивного аналізу власних здобутків та визначення зон 
актуального розвитку в різних сферах професійної активності. 
Перевагою цієї програми є тривалість та наступність цих 
впливів протягом усього професійного навчання у вищому 
освітньому закладі, що дозволяє опанувати майбутнім вчителям 
технології самотворення себе як майстра педагогічної праці, 
розвинути систему рефлексивних процесів, що є основою його 
усвідомленої присутності у взаємодії з учнем. 
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O. Myroshnyk 

DEVELOPMENT OF REFLECTIVE MECHANISMS OF FUTURE 
TEACHER WHEN STUDYING THE COURSE “FUNDAMENTALS OF 

PEDAGOGICAL SKILLFULNESS”: EXPERIENCE OF V.G. KOROLENKO 
POLTAVA NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

The article gives an analysis of the psychological nature of the teacher’s 
professional reflection and the tools of its development in the system of professional 
training. The pedagogical skillfulness is a complex of person’s qualities that provide 
high level of self-organization of teacher’s professional activity. Among these 
professional qualities the basic one is reflectivity. According to system-regulative 
approach teacher’s reflection is a professional quality that provides functioning of 
regulative mechanisms of his/her professional activity in a mode of humanistic 
interaction with pupil. This interaction is based on teacher’s awareness of 
boundaries of his/her and pupil’s Self. Reflectivity encompasses the pattern of 
reflective processes that provide an integration of different psychic spheres of 
teacher’s personality as well as a limitation of teacher’s own professional activities. 
These patterns allow to create and simultaneously integrate in teacher’s 
consciousness mental presentations of subject grounds of professional activity, to 
reflect social-psychological of pedagogical communication, to reveal constituents of 
the professional self-consciousness and personal identity, to analyze his/her 
behavior in the terms of moral norms and personal morality. The possibilities of 
course “Fundamentals of pedagogical skill” in the development of reflective 
processes that provide the subject orientation of the future teacher’s 
professionalization are considered and the experience of its organization in 
V. G. Korolenko Poltava National Pedagogical University is also discussed. 

Key words: reflexive processes, professional reflection of the teacher, 
pedagogical skill, means of development of professional reflection of the teacher. 
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