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ВСТУП 
«Чим більше людина знає про те, що вже зроблено, 

тим більше розуміє, що треба робити далі» 
Бенджамін Дізраєлі 

  
Виховання  на сучасному етапі – складний інтегрований процес розвитку та стимулювання особистості  

з придбанням нею соціального досвіду. Перед школою в даний час залишається актуальною проблема самостійного 
успішного засвоєння учнями нових знань, умінь і компетенцій, включаючи вміння вчитися. Великі можливості для 
цього надає освоєння універсальних навчальних дій. Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її 
талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та 
допитливості [3, с. 1]. 

Початкова загальна освіта – перший найважливіший рівень навчання та розвитку дитини. Актуальним 
завданням постає оволодіння учнями ключовими компетентностями, які є основою інтелектуального розвитку 
особистості.  Ця проблема набуває актуальності у зв'язку з тим, що сучасний світ  стрімко розвивається і потребує 
від учня здатності робити свій вибір, сміливо діяти у будь-яких життєвих обставинах. Результатом діяльності 
початкової освіти повинна стати сформована життєва компетентність учнів, а це можливо тільки за умови 
організації навчального процесу на основі компетентнісного підходу, який: 

– формує активну, самостійну й ініціативну позицію учнів у навчанні; 
– розвиває загальнонавчальні вміння та навички; 
– формує не просто вміння, а компетенції, пов'язані з досвідом їх застосування у практичній діяльності; 
– реалізовує принцип зв'язку навчання з життям. 
Кожен здобувач освіти повинен розуміти, для чого він іде до школи і з яким багажем знань він іде зі школи, 

для чого йому ці знання, уміння і навички і де він їх застосує, іншими словами – рефлексувати, осмислювати, 
систематизувати. 

А вчитель повинен відповідним чином організувати навчальну діяльність, створити умови для перетворення 
дитини в суб'єкта, зацікавленого в самовдосконаленні і здатного до дії.       

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
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Уміння вчитися проявляється в здатності здобувача освіти контролювати свою діяльність, оцінювати 
отриманий ним особисто результат, визначати причину помилок, що неможливо без наявності рефлексії, як 
елемента формувального оцінювання. Саме вона дозволяє міркувати над ходом і результатом власної діяльності, що 
і робить можливим освоєння нових знань і умінь. Важливим фактором, який впливає на ефективність рефлексії  
в навчанні, є використання різноманітних форм і прийомів, їх відповідність віковим та іншим особливостям дітей. 

Рефлексії у навчальній діяльності відводиться важлива роль. Її мета – «згадати, виявити й усвідомити основні 
компоненти діяльності: її смисл, типи, способи, проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати тощо»  
[1, с. 36]. Крім того, рефлексивна діяльність є засобом самопізнання і самооцінки, співвідношення отриманого  
і запланованого результатів. Можна стверджувати, що без оволодіння вміннями і навичками рефлексії учень не 
зможе стати повноправним і повноцінним суб’єктом навчальної діяльності. Учень  опановує рефлексію як здатність 
аналізувати зміст і процес своєї діяльності, розглядає й оцінює власні дії, які реалізуються через певні вміння  
і навички, що формують критичне мислення, допомагають школяреві бачити проблеми і шукати шляхи для їх 
подолання. При засвоєнні певної теми дитина оцінює важливість отриманих знань і застосування їх у житті. 

Рефлексія – reflexion (лат. reflexio – відображення) – процес самопізнання, самоаналізу, споглядання  
і розуміння власного внутрішнього світу, а також сприйняття і розуміння психічного стану, можливого перебігу 
думок іншої людини у спілкуванні, усвідомлення того, як партнер сприймає та оцінює співрозмовника [5]. 

Педагогічна рефлексія: «Рефлексія – це навичка, яка дозволяє не тільки контролювати спрямованість уваги, 
а й усвідомлювати власні думки, відчуття і загальний стан. Завдяки рефлексії людина має можливість спостерігати 
за собою збоку і бачити себе очима людей, які її оточують. Рефлексія – це будь-які наміри особистості, спрямовані 
на самоаналіз. Вони можуть проявлятися в оцінці своїх вчинків, думок і подій. Глибина рефлексії, самоаналізу 
залежить від ступеня освіченості людини, розвитку морального почуття і рівня  самоконтролю» [4, с. 232]. 

 
Цілі рефлексії на уроці: 

•  формування навички самоконтролю; 
•  розвиток вміння опрацьовувати власні помилки в тій чи іншій сфері життя; 
•  формування осмисленого підходу до дійсності; 
•  розвиток критичного мислення. 
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Види рефлексії відповідно до етапу уроку: 
Що таке рефлексія з погляду її практичного застосування на уроках. Як стверджують наукові джерела, слово 

«рефлексія» походить від латинського reflekxio «звернення назад». 
Рефлексія на уроці – це спільна діяльність учнів і вчителя, що дозволяє удосконалювати навчальний процес, 
орієнтуючись на особистість кожного учня. 

У науково-методичній літературі існує декілька видів рефлексії. Відповідно цій класифікації вчитель 
використовує і комбінує прийоми рефлексії в плані уроку. 

І. Рефлексію настрою та емоційного стану доцільно використовувати на початку уроку для створення 
позитивного настрою, емоційного контакту з кожним окремо, а також з групою в кінці діяльності. 

Ресурсними матеріалами для проведення цього виду рефлексії можуть бути картки із зображенням емоційних 
облич (смайлики), картки емоційно-художнього забарвлення (картини, музичні твори), зображення настрою 
кольорами тощо. 
Мета рефлексії. Пригадати, визначити й усвідомити основні компоненти діяльності: її тип, зміст, способи, 
проблеми, шляхи їх вирішення.  Рефлексія займає 15-20  % часу уроку. 

ІІ. Рефлексію змісту навчального матеріалу використовують для виявлення рівня усвідомлення змісту 
вивченого. Ефективний прийом незакінченого речення, тези, оцінки «збільшення» знань і досягнення мети; прийом, 
аналіз суб’єктивного досвіду й досить відомий прийом сінквейну, що допомагають у процесі роботи закріпити 
пройдений матеріал і осмислити новий. Рефлексивна контрольно-оцінювальна діяльність при організації 
навчального процесу важлива, оскільки не тільки аналізує результати роботи учнів, але й сам процес роботи, що у 
свою чергу, передбачає включення кожного учня у взаємоконтроль і взаємооцінку. 

ІІІ. Рефлексія діяльності дає можливість осмислити способи та прийоми роботи з навчальним матеріалом, 
знайти найбільш раціональні. Цей вид рефлексії зручніше застосовувати на етапі закріплення матеріалу, при захисті 
проєктів та перевірці домашніх завдань. Він допомагає здобувачам освіти проаналізувати свою активність, 
осмислити види і способи навчальної діяльності. 

 
Важливим моментом у роботі вчителя є вміння учнів оцінити свою роботу на уроці. Привчати дитину 

формулювати свої думки, робити оціночні судження треба починати ще з дитячих років. Позитивна самооцінка 
дитини молодшого шкільного віку розвивається під час пошуку вірних рішень, висновків. Це надзвичайно важливе 
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відчуття. Тому рефлексія це моніторинг, iнструмент для аналiзу [2]. Цей метод дозволяє більш продуктивно 
формувати в учнів ряд ключових компетентностей: уміння вчитися, організовувати свою роботу, розв’язувати 
актуальні проблеми, набувати навичок самоконтролю, самооцінки. Діти вчаться спільно визначати проблеми, 
співпрацювати, бути відповідальними за прийняті рішення. Обґрунтовують, долають суперечки, приходять до 
спільного вирішення проблеми. 

Власний досвід свідчить про те, що які б інноваційні технології ми не впроваджували в практику, досягти 
успіху можна, лише зацікавивши учня. Застосування методу рефлексії під час вивчення навчальних дисциплін 
створює додаткову мотивацію до навчання.  

Початкова ланка є фундаментом формування ключових компетентностей Держстандарту як одного  
з найголовніших  напрямків виховання особистості сучасної молодої людини. Тому необхідністю подальшої роботи 
є розробка і впровадження у практику початкової школи методики роботи з розвитку рефлексивних умінь 
молодших школярів.  

Аналіз змісту навчання і спостереження за навчальною діяльністю молодших школярів показали, що 
максимальний вплив на ступінь сформованості рефлексивних умінь надали різноманітні форми організації 
навчального спілкування, впроваджені в освітній  процес, що дозволяють усунути навчальні труднощі учнів. 

Рефлексивні вміння допомагають школярам зрозуміти свою унікальність, індивідуальність і призначення, які 
проявляються через аналіз його предметної діяльності. 

Оволодіння умінням самоконтролю забезпечує комфорт в навчанні, знімає стрес і дозволяє здобувачам освіти 
вчитися з інтересом і великим бажанням, а також дає реальний «інструмент», за допомогою якого вони можуть 
управляти процесом свого навчання на наступних етапах. 
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І. РЕФЛЕКСІЯ НАСТРОЮ ТА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ 

 

Вправа 1. «Кубик настрою» 
(асоціації, з використанням технології «кубування») 

 

Мета:  
сприяти створенню робочої та доброзичливої атмосфери під час заняття; 
зниження рівня психологічних та фізіологічних проблем зі здоров’ям в учнів шляхом здоров’язберігаючих 
технологій;  
аналіз емоційного стану на початку та в кінці уроку. 

Вид вправи: символічна. 

Ресурси: кубик. 

Етап уроку: організаційний та підсумковий етапи уроку. 

Хід вправи: 

Учням пропонується вибрати зображення – асоціації, що відповідають його настрою.  
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Вправа 2. «Острови» 

 

Мета:  
аналіз психо-емоційного стану після виконання завдань, уроку, дня, кінця тематичного тижня. 
Вид вправи: усна. 

Ресурси: мапа із зображенням «емоційних островів»: «Острів Радості», «Острів Суму», «Острів Очікування», 

«Острів Сподівання», «Острів Задоволення», «Острів Нерозуміння», «Острів Насолоди», «Острів Самотності», 

«Бермудський трикутник»…  

Етап уроку: підсумковий етап. 

Хід вправи:  

Учні малюють (прикріплюють) свій човен біля острова, який відповідає їх настрою, емоційному стану. 
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Вправа 3. «Планети» 

 

Мета:  
аналіз психо-емоційного стану після виконання завдань, уроку, дня, кінця тематичного тижня. 

Вид вправи: усна. 
Ресурси: презентація.  
Етап уроку: підсумковий етап. 
Хід вправи: 
Учні обирають космічний об’єкт,  на якому «вирушають» до планети, що відповідає їх настрою, стану. 
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Вправа 4. «Анкета» 

 

Мета:  
аналіз психо-емоційного стану наприкінці уроку. 

Вид вправи: письмова. 

Ресурси: анкета. 

Етап уроку: підсумковий етап. 

Хід вправи: 

Учні сполучають стрілками питання анкети зі смайликом, який відповідає їх настрою, емоційному стану. 
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1. На уроці я працював… 
 
 

2. Своєю працездатністю на 
уроці… 

 

 

3. Урок для меня був… 
 
 

4. За урок я… 
 

 

5. Мій  настрій на уроці … 
 

 

6. Матеріл уроку для мене 
був… 
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ІІ. РЕФЛЕКСІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Вправа 1. «Потяг знань» 

 

Мета:  
ініціювати та інтенсифікувати рефлексію учнів із приводу своєї діяльності та взаємодії з учителем, однокласниками. 

Вид вправи: символічна. 

Ресурси: потяг, смайлики (картинки кубиків: зелений – «зрозумів», жовтий – «не зрозумів», червоний – «потребую 

допомоги»). 

Етап уроку: етап осмислення та засвоєння навчального матеріалу. 

Хід вправи: 
Кожен вагончик відповідає певним етапам уроку. Учень прикріплює до вагончика (завдання) відповідні смайлики, 
які ведуть до успіху: «зрозумів», «не зрозумів», «потребую допомоги».  
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Вправа 2. «Мозаїка незакінчених речень» 
Мета:  
ініціювати та інтенсифікувати рефлексію учнів із приводу своєї діяльності й взаємодії з учителем та 
однокласниками.  

Вид вправи: усна. 

Ресурси: змінні картки з незакінченими висловлюваннями у вигляді елементів мозаїки. 

Етап уроку: етап осмислення та засвоєння навчального матеріалу. 

Хід вправи: 
Учні  висловлюються одним реченням: 
 Сьогодні я дізнався…    
  Було цікаво… 
  Я виконував завдання…    
  Було складно… 
  Тепер я зможу…     
  Я зрозумів… 
  У мене вийшло…  
  Я відчув, що… 
  Мене здивувало…   
  Я навчився… 
  Я зміг… 
  Я спробую…  
  Мені захотілося…  
  Я  змінив своє ставлення до… 
  На наступному уроці я хочу… 
  Урок дав мені для життя…  
  Вдома я розкажу про… 
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Вправа 3. «Відкрий лист» 

 

Мета:  
ініціювати та інтенсифікувати рефлексію учнів із приводу своєї діяльності й взаємодії з учителем та 
однокласниками.  

Вид вправи: усна. 

Ресурси: слайд презентації. 

Етап уроку: етап осмислення та засвоєння навчального матеріалу. 

Хід вправи:  
Обери лист, який ти хочеш відкрити (щоб відкрити лист, натисніть на нього). 
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Вправа 4. «Веселка» 

 

Мета:  
ініціювати та інтенсифікувати рефлексію учнів із приводу своєї діяльності й взаємодії з учителем та 
однокласниками.  

Вид вправи: усна. 

Ресурси: веселка-розмальовка, кольорові маркери (олівці). 

Етап уроку: етап осмислення та засвоєння навчального матеріалу. 

Хід вправи: 
Учні  проводять асоціації даного уроку відповідно до кольорів веселки. 
Червоний – збудженість, агресія. 
Помаранчевий – радість, піднесений настрій. 
Жовтий – радість. 
Зелений – активність. 
Блакитний – пасивність, нецікавість. 
Синій – смуток, втома, бажання відпочити. 
Фіолетовий – розчарування.  
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Вправа 5. «Піраміда думок» (сенкан) 

 

Мета: 
виявити рівень усвідомлення змісту вивченого;  
формувати та розвивати нові способи самовираження учнів;  
розвивати мовлення, мислення.  

Вид вправи: письмова. 

Ресурси: слайд презентації. 

Етап уроку: етап осмислення та засвоєння навчального матеріалу. 

Хід вправи: 
Будова сенкана: 
Перший рядок – іменник (ключове слово). 
Другий рядок – два прикметники, характерні ознаки даного іменника. 
Третій рядок – три дієслова, що вказують на дії іменника. 
Четвертий рядок – ключова фраза. 
П’ятий рядок – синонім до іменника, метафора. 
 



27 

  



28 

Вправа 6. «Діаманта» 

 

Мета:  
виявити рівень усвідомлення змісту вивченого;  
формувати та розвивати нові способи  самовираження учнів;  
розвивати мовлення, мислення. 

Вид вправи: письмова. 

Ресурси: слайд презентації. 

Етап уроку: етап осмислення та засвоєння навчального матеріалу. 

Хід вправи: 
За допомогою складання вірша дитина ставить собі акценти, що вона запам’ятала. 
Діаманта – віршована форма із семи рядків, перший і останній – поняття з протилежними значеннями (антоніми).  
 1, 7 рядки – іменники-антоніми. 
 2 – два прикметники до першого іменника. 
 3 – три дієслова до першого іменника.   
 4 – два словосполучення до іменника.  
 5 – три дієслова до другого іменника.    
 6 – два прикметники до другого іменника. 
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Вправа 7. «Кластер» 

Мета:  
виявити рівень усвідомлення змісту вивченого;  
формувати та розвивати нові способи самовираження учнів;  
розвивати мовлення, мислення. 
 
Вид вправи: письмова. 

Ресурси: слайд презентації. 

Етап уроку: етап осмислення та засвоєння навчального матеріалу. 

Хід вправи: 
За допомогою складання кластеру виявити рівень усвідомлення матеріалу.  

 У центрі – ключове слово, словосполучення або речення. 
 Поруч записати слова (словосполучення, речення), які визначають суть, факти, образи, що відповідають темі. 
 Усі записи поєднати прямими лініями з ключовим поняттям. У результаті з’являється графічна структура 

міркувань даної теми. 

У роботі з кластерами необхідно записувати усі ідеї, думки та намагатися побудувати якнайбільше логічних 
зв’язків.  
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ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Вправа 1. «Долонька самоаналізу» (метод п'яти пальців). 
Мета:  
забезпечувати здатність учнів якісно аналізувати і оцінювати, осмислювати здобуті знання;  
розвивати мовлення, мислення. 
Вид вправи: символічна. 
Ресурси: кубик «П’ять пальців». 
Етап уроку: етап осмислення та засвоєння навчального матеріалу. 
Хід вправи: 
За допомогою долоні правої руки і по перших буквах назви пальців пригадати ті принципи, на підставі яких 
здійснюватиметься самоаналіз.  
М (мізинець) –  мої надбання (набуті знання, нова інформація, нові ідеї).  
– Що нового сьогодні дізнався?  
– Які я придбав знання?  
– У чому зросла моя компетентність?  
– Які були труднощі?  
Б (безіменний палець) – близькість до мети (результати діяльності). 
– Що сьогодні я зробив і чого зміг досягти? 
С (середній палець) – самопочуття (настрій, внутрішні переживання та емоції).   
– Яким сьогодні був мій настрій? Який переважав?  
– Що було пов'язане з високою мотивацією і з позитивними емоціями? 
В (вказівний палець) – взаємодія (допомога іншим, робота в команді).   
– Чим я допоміг сьогодні іншим людям?  
– Чи покращали мої взаємини?  
В (великий палець) – важливо дізнатися (прогалини в знаннях, труднощі).  
– З якими труднощами я сьогодні зіткнувся?  
– Над чим мені варто попрацювати? 
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Вправа 2. «Комплімент» 
 

Мета:  
виявити і показати рівень співпраці роботи в парах, групах. 

Вид вправи: усна. 

Ресурси: мовний словник учня. 

Етап уроку: етап осмислення та засвоєння навчального матеріалу. 
Хід вправи: 
Кожен учень у кінці уроку обирає іншого школяра, щоб подякувати за спільну роботу і аргументувати свій вибір 
(Хто? За що? Чому?). Вчитель підсумовує усі слова вдячності, акцентуючи свою увагу на тих учнях, які отримали 
меншу кількість комплементів. Знаходить аргументи на їхню адресу та висловлює подяку за роботу. 
 

Вправа 3.  «Коло вибору» (технологія ТРВЗ «Коло Луллія») 
 

Мета:  
виявити рівень усвідомлення змісту вивченого;  
формувати та розвивати нові способи самовираження учнів;  
розвивати мовлення, мислення, навички співпраці, взаємодії та самостійності. 
Вид вправи: усна. 

Ресурси: коло Луллія. 

Етап уроку: підсумковий етап уроку. 

Хід вправи: 
Учням пропонується стрілкою визначити сектори: вид роботи (індивідуальна, парна, групова, колективна) та вид 
діяльності на уроці (дослідницька, творча, пошукова, проєктна), який був для нього цікавим, легким, зрозумілим, 
складним, та аргументувати свій вибір. 
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Вправа 4. «Мої досягнення» 

Мета: 
дозволяє кожному учневі проаналізувати рівень власних досягнень на уроці. 
 
Вид вправи: письмова. 

Ресурси: поле сторінки зошита, шкала досягнень. 

Етап уроку: етап осмислення та засвоєння навчального матеріалу. 

Хід вправи: 
Учень робить позначки на «шкалі досягнень» – позначку, яка відповідає таким критеріям оцінювання: низький, 
середній, високий. Кожна шкала відповідає показникам:  
 правильність (П),  
 каліграфічність (К),  
 складність (С),  
 цікавість (Ц). 
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