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У статті обґрунтовано актуальність 
питання професійної рефлексії керівника 
закладу освіти як важливий фактор роз-
витку конкурентоспроможності закладу в 
умовах реформування освіти та економіч-
них змін. Рефлексія науково визначається як 
фундаментальна основа особистості, про-
відний принцип мислення, свідомості, діяль-
ності і їхнього зв’язку. Представлені послі-
довні зміни якісних характеристик учасників 
освітнього процесу: змінна динаміка стану 
діяльності, мотивів діяльності, якостей 
особистості. Рефлексивний компонент 
професійної діяльності керівника закладу 
освіти аналізується як рівень власної ком-
петентності: оцінювати свій професійний 
управлінський досвід, узагальнювати отри-
мані результати. У цьому розумінні особи-
стісна рефлексія керівника є не лише підсум-
ком певної діяльності, а й початком нового, 
стимулом до майбутнього розвитку, визна-
чення стратегії розвитку закладу освіти. 
Здійснені наукові розвідки щодо зазначеної 
проблеми. Основна увага приділялася алго-
ритму рефлексивного механізму мисленнє-
вої діяльності керівника закладу освіти під 
час входження в проблемну професійну ситу-
ацію та механізму рефлексивного виходу із 
неї. Виявлено, що одним із основних завдань 
професійного та особистісного станов-
лення керівника є розвиток його методичної 
рефлексії, тобто здатність до постійного 
самоаналізу, виявлення причин своїх успіхів 
та невдач. На основі визначення алгоритму 
рефлексивного механізму мисленнєвої діяль-
ності та сутності рефлексивної позиції 
окреслено структуру рефлексивної позиції 
керівника закладу освіти. Розроблено меха-
нізм особистісно-професійного станов-
лення керівника: здатність до усвідомлення, 
цінування й поваги багатоманітності та 
мультикультурності у суспільстві, твор-
чого самовираження. Професійна рефлексія 
розглядається як механізм самокорекції та 
необхідний складник будь-якого професіона-
лізму, особливо управлінського.
Ключові слова: освіта, керівник, рефлексія, 
професійна ситуація, рефлексивний вихід, 
особистісно-професійне становлення, 
рефлексивна позиція, мислиннєва діяльність, 
методична рефлексія.

The article substantiates the relevance of the 
issue of professional reflection of the head 
of the educational institution as an important 
factor in the development of the competitive-
ness of the institution in terms of educational 
reform and economic change. Reflection is 
scientifically defined as the fundamental basis 
of personality, the guiding principle of think-
ing, consciousness, activity and their relation. 
Consecutive changes of qualitative character-
istics of participants of educational process are 
presented: variable dynamics of activity state, 
motives of the activity, qualities of the person. 
The reflective component of the professional 
activity of the head of an educational institution 
is analyzed as a level of personal competence: 
to evaluate own professional managerial expe-
rience, to generalize the obtained results. In 
this sense, the personal reflection of the head 
is not only the result of certain activities, but 
also the beginning of a new one, an incentive 
for future development, determining the devel-
opment strategy of the educational institution. 
Scientific investigations into this problem have 
been carried out. The main attention is paid 
to the algorithm of the reflexive mechanism of 
mental activity of the head of the educational 
institution when entering a problematic pro-
fessional situation and the mechanism of its 
reflexive solution. It was found out that one of 
the main tasks of the head's professional and 
personal development is the development of 
his methodological reflection, namely the ability 
to constantly introspect, identify the causes of 
successes and failures. Based on the definition 
of the algorithm of the reflexive mechanism of 
mental activity and the essence of the reflexive 
position with the mechanism of personal and 
professional development, the structure of the 
reflexive position of the head of the educational 
institution is outlined. The mechanism of the 
head's personal and professional formation is 
developed. Professional reflection is seen as a 
mechanism of self-correction and a necessary 
component of any professionalism, especially 
management.
Key words: education, head of the educational 
institution, reflection, professional situation, 
reflexive way out, personal-professional forma-
tion, reflexive position, mental activity, method-
ological reflection.

РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

REFLECTION AS A MECHANISM OF PERSONAL-PROFESSIONAL 
FORMATION OF THE HEAD OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION

Постановка проблеми. Тенденції роз-
витку сучасного суспільства, які характери-
зуються процесами глобалізації, інтеграції, 
інтернаціоналізації, вимагають від керівника 
закладу освіти здібностей до самостійного 
пошуку і прийняття рішень, до відповідальних 
вчинків, самореалізації в різних життєвих ситу-
аціях, володіння необхідними компетенціями 
у професійній сфері діяльності для посилення 
своєї конкурентоспроможності.

Тому вивчення питань щодо цілеспрямова-
ного й організованого опанування керівником 
закладу освіти рефлексії, яка необхідна для 
особистісного становлення та успішної про-
фесійної управлінської діяльності у сучасних 
мінливих умовах, є вкрай важливим.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Над дослідженням рефлексії працювали 
такі видатні психологи, як В. Бехтерєв, О. Бон-
дарчук, О. Брюховецька, В. Лефевр, А. Кар-
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пов, Д. Мазур, С. Максименко, М. Найдьонов, 
С. Рубінштейн, Г. Щедровицький.

Ґрунтовно розкрито сутність рефлексії 
у сучасній педагогіці в наукових досліджен-
нях О. Абдулліна, І. Блохіної, C. Вольянської, 
Н. Гузій, І. Зязюна, Т. Колишевої, Н. Кузьмі-
ної, Ю. Кулюткіна, А. Остапенка, І. Савенкової, 
В. Сластеніна, А. Хуторського, Т. Яблонської.

Постановка завдання. У своєму дослі-
дженні ми намагалися обґрунтувати актуаль-
ність питання професійної рефлексії керівника 
закладу освіти як важливого фактору розвитку 
конкурентоспроможності закладу в умовах 
реформування освіти та економічних змін. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Необхідність розвитку рефлексії як 
умови успішності в будь-якому виді діяльно-
сті достатньо широко розглянута в літературі. 
Але у психолого-педагогічних дослідженнях 
маловивченими залишаються питання форму-
вання та розвитку рефлексії в умовах особи-
стісно-професійного становлення керівників 
закладів освіти.

Сьогодні основною умовою ефективного 
розвитку освітньої галузі є врахування сучас-
них реалій, планування роботи закладу освіти, 
що спрямоване на його розвиток. Також ефек-
тивний розвиток відбувається під час об’єк-
тивної самооцінки й оцінки діяльності закладу 
з метою своєчасної корекції змісту освіти 
та форм діяльності. В умовах конкурентно-
сті переваги має той заклад, в якому система 
управління успішно розв’язує всі проблеми, 
що виникають у результаті взаємодії, комуні-
кації та організації управлінської діяльності. Це 
своєю чергою зумовлене формуванням і роз-
витком рефлексії особистості в управлінні. 
Рефлексія виступає однією із найскладніших 
категорій психології управління.

У науковій літературі рефлексія розгляда-
ється як соціально значущий феномен, що 
задає цінності, критерії розвитку людини як 
цілісної, відкритої та саморозвиваючої системи. 
Рефлексію також вважають умовою виник-
нення особливого інноваційного середовища, 
що допомагає людині подолати стереотипи, 
штампи, створити умови для творчості [10, с. 9].

Психолог С. Рубінштейн визначив рефлек-
сію як здатність людини дивитися на життя зі 
сторони [16]. Загалом у психології рефлексією 
(від лат. reflexio – звернення назад) визнача-
ють як здатність мислення особистості до кри-
тичного самоаналізу, звернення до своєї сві-
домості, на результати власної активності і їх 
усвідомлення [13].

У сучасній науково-педагогічній літературі 
є декілька визначень поняття «рефлексія»: 
1) усвідомлення суб’єктом засобів та основ 
діяльності, їхньої зміни; 2) вихід у зовнішню 
позицію одного суб’єкта діяльності стосовно 
діяльності іншого суб’єкта; 3) процес відобра-

ження однією людиною «внутрішньої картини 
світу» іншої людини; 4) самоаналіз; осмис-
лення людиною закономірностей, механізмів 
власної діяльності та існування [3; 11].

Теоретичний аналіз показує, що поняття 
рефлексії часто застосовують у педагогічній 
літературі, особливо у зв’язку з визначенням 
сутності педагогічної діяльності (І. Блохіна [1], 
Т. Яблонька [22] та ін.). Рефлексія, як вважа-
ють психологи і педагоги, значно впливає на 
розвиток особистості. По-перше, рефлексія 
дає цілісне уявлення, знання про зміст, спо-
соби та засоби своєї діяльності, по-друге, дає 
змогу критично поставитися до себе і своєї 
діяльності; по-третє, робить людину суб’єктом 
своєї активності.

Рефлексія відіграє провідну роль під час 
реалізації основних управлінських функцій, 
результати рефлексії дозволяють точніше 
оцінювати свою поведінку та ухвалювати пра-
вильні рішення. Основна функція рефлексії 
полягає в забезпеченні повнішого усвідом-
лення керівником виконуваної ним діяльності 
в її окремих елементах (чинники, цілі, засоби) 
і як єдиного цілого (діяльність як цілісне утво-
рення, що становить функціональну частину 
всієї життєдіяльності) [4].

Особливий інтерес останнім часом викли-
кає місце феномену рефлексії у різних видах 
професійної діяльності та взаємозв’язок 
з особистісно-професійним становленням 
і професійною майстерністю [9; 11]. Так, 
рефлексія спрямована на усвідомлення себе 
як особистості і професіонала; на усвідом-
лення своїх дій, поведінки іміджу та прогнозу-
вання наслідків впливу; на усвідомлення змісту 
запиту суб’єкта, істотності та глибинного змі-
сту цього запиту; на усвідомлення змісту ситу-
ації суб’єкта та можливих засобів її розвитку; 
на моделювання наслідків і прогнозування дій 
суб’єкта тощо [18].

Рефлексія є специфічним механізмом, який 
може бути використаний у технології особи-
стісно-професійного самовизначення й ста-
новлення, оскільки високий рівень її сформо-
ваності є показником переходу професійної 
діяльності на особистісно-смисловий рівень, 
чинником актуалізації розвитку професійної 
культури [9, с. 20].

Зазначимо, що особливого значення 
набуває формування професійної рефлексії 
у педагогів загалом і керівників закладів освіти 
зокрема. Адже особистість керівника є суб’єк-
том, що самоорганізується, і наділена пев-
ними характеристиками [6; 18; 19] (рис. 1).

Зазначені характеристики окреслюють 
поле суб’єктної педагогіки, яка багато в чому 
показує самовизначення керівника закладу 
освіти в усіх ситуаціях його особистісного 
розвитку і професійного зростання. Сучасна 
парадигма професійної освіти визначає 
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механізми особистісних змін керівника через 
самовизначення і самоідентифікацію, свободу 
самовираження, вибір оптимальних траєкто-
рій життєвого шляху. Отже, в процесі розвитку 
особистості керівника освітнього закладу 
рефлексія набуває своєї специфіки і рис, 
зумовлених характером педагогічної діяльно-
сті, яка полягає в постійному рефлексивному 
аналізі педагогічних ситуацій, розумінні кон-
тексту як власних дій, так і дій іншої людини.

Серед багатьох визначень рефлексії, 
з погляду дослідження професійної рефлексії 
працівників закладів освіти (зокрема й керів-
ників), класичним вважається визначення 
А. Хуторського, згідно з яким рефлексія – це 
чуттєве переживання, тобто процес усвідом-
лення суб’єктом освіти своєї діяльності [20].

На нашу думку, під рефлексією керівника 
освітнього закладу варто розглядати властиву 
йому здатність сприйняття як зовнішнього, так 
і внутрішнього світу, а також можливість пере-
будови неефективних установок, ставлень, 
конструктів, виходу за межі власного «Я», ана-
лізу власних дій та вчинків, спроможність до 
соціально унормованої поведінки і гуманних 
вчинків. Таким чином, обґрунтовуємо провідну 
роль процесів рефлексії в управлінській діяль-
ності керівників закладів освіти, оскільки саме 
рефлексія посідає провідне становище під час 
реалізації будь-яких із основних управлінських 
функцій в умовах особистісно-професійного 
становлення [4].

На думку Д. Мазур, одним із основних 
завдань професійного та особистісного 
зростання керівника є формування та розви-
ток його методичної рефлексії, тобто здат-
ність його до постійного самоаналізу, вияв-
лення причин своїх успіхів та невдач, а це 
є обов’язковою умовою професійного самов-
досконалення [8, с. 135]. Відтак сформованій 
рефлексії керівника закладу освіти передують 
рефлексивна ситуація і рефлексивний вихід.

Рефлексивна ситуація. Вихід керівника 
закладу освіти з існуючої професійної позиції 
на нову позицію рефлексії відбувається в ситу-
ації неможливості досягнення намічених про-
фесійних цілей відомими раніше методами, 
способами, прийомами. Це призводить до 
появи нової системи його ціннісних, когнітив-
них, інтелектуальних і діяльнісних відносин до 
себе й інших суб’єктів освіти, що засновані на 
критичному осмисленні підстав, характеру, 
структури, процесів і результатів власної про-
фесійної діяльності, які дозволяють подолати 
труднощі, які виникають. Така ситуація визна-
чається як рефлексивна.

У рефлексивній ситуації можна відокремити 
завдання, процес її осмислення і рішення, 
невдачу як стимул й інші елементи. Рефлексія 
є принципом не тільки диференціації в кож-
ному розвиненому унікальному людському «Я» 
його різних підструктур («Я» – фізичне тіло, 
«Я» –біологічний організм, «Я» – соціальна 
істота, «Я» – професіонал й інші), а й інтеграції 

 

Характеристики особистості 
керівника закладу освіти 

Здатність не лише 
привласнювати світ предметів та 

ідей, а й виробляти їх, 
перетворювати, створювати нові 

Усвідомлення і прийняття завдань, 
установок діяльності на всіх етапах її 

здійснення, здатність і прагнення 
особистості в необхідних випадках 

самостійно їх визначати 

Здатність до морального 
вибору в ситуаціях колізій, 

прагнення визначитися, 
обґрунтувати вибір всередині 

свого «Я» 

 
Здатність до рефлексії, 
потреба в ній як умові 

усвідомленого регулювання 
своєї поведінки, діяльності 

відповідно до бажань і 
прийнятих цілей з одного 

боку, і усвідомленням меж 
«власної несвободи» з іншого 

Спрямованість на 
саморозвиток 

 
Активна позиція 

особистості, 
прагнення і здатність 
ініціативно, критично 

і інноваційно 
рефлексувати 

результати діяльності 
і відносин 

Здатність 
самостійно вносити 
корективи у свою 

діяльність, 
внутрішня 

незалежність від 
«зовнішнього 

світу», незалежність 
не в сенсі його 

ігнорування, а в 
стійкості поглядів, 

переконань, смислів, 
їх корекція, зміни 

 
 
 

Творчий 
потенціал, 

унікальність, 
неповторність 

Рис. 1. Характеристики особистості керівника закладу освіти
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«Я» в неповторну цілісність, несвідомих ні до 
одного з її окремих складників.

Для досягнення мети нашого дослідження 
інтерес представляє алгоритм опису рефлек-
сивної мисленнєвої діяльності керівника 
закладу освіти під час входження в проблемну 
професійну ситуацію.

Керівник закладу освіти діє як викона-
вець. З погляду спостерігача, який стежить 
за діяльністю суб’єкта-виконавця, проблемна 
ситуація може бути представлена у вигляді 
певної перешкоди. Проте керівник має здат-
ність подивитися на себе з погляду «іншого». 
Він починає спостерігати зі сторони за про-
блемною ситуацією, що виникла. Далі керів-
ник підіймається над проблемною ситуацією 
і розглядає себе як суб’єкта-виконавця, що 
взаємодіє з метою. Від відчуття внутрішнього 
конфлікту, дисонансу у керівника виникає піз-
навальне ставлення до ситуації, потреба зро-
зуміти, що сталося. При цьому він займає нову 
позицію – позицію суб’єкта пізнання, а ситуа-
ція, в якій практично діяв керівник, виступає як 
об’єкт пізнання. Тому можна зробити висно-
вок, що зіткнення керівника закладу освіти 
з певною проблемою стимулює його рефлек-
сійний вихід, а сама проблема стає об’єктом 
мисленнєвої діяльності людини, яка спрямо-
вана на пошук варіантів вирішення цієї про-
блемної ситуації [21].

Рефлексивний вихід. З рефлексивної 
ситуації проєктується рефлексивний вихід, 
результатом якого є значні зміни в процесі 
мислення, що призводять до досягнення 
поставленої мети.

Ученим Г. Щедровицьким запропонований 
алгоритм механізму «рефлексивного виходу» 
з проблемної професійної ситуації. Причиною 
рефлексивного виходу є неефективна страте-
гія керівника [21]. З метою покращення ситу-
ації керівник повинен вийти із своєї попере-
дньої позиції діяча і перейти в нову позицію, 
зовнішню як стосовно до колишньої, вже вико-
наної діяльності, так і стосовно до майбутньої, 
проєктованої діяльності. Нова позиція діяча, 
яка характеризується відносно його попере-
дньої позиції, буде називатися рефлексивною 
позицією, а знання, що виробляються в ній, 
будуть рефлексивними знаннями, оскільки 
вони беруться відносно знань попередньої 
діяльності.

Рефлексивна позиція керівника закладу 
освіти характеризується сукупністю його зді-
бностей, способів, стратегій, тактичних при-
йомів, що забезпечують усвідомлення і подо-
лання стереотипів особистісного досвіду 
та діяльності шляхом переосмислення, вису-
вання і втілення інноваційних ідей, які виника-
ють у процесі вирішення професійних завдань. 
У рефлексивній позиції керівника освітнього 
закладу здійснюються специфічні мисленнєві 

дії, спрямовані на розвиток професійної діяль-
ності і себе як індивідуальності.

Як наслідок, створюється така організація 
професійної ситуації, єдиної для всіх суб’єктів 
освіти, яка дає їм усім можливість, всупереч 
відмінності їх професійних позицій, на об’єк-
тивне розпізнання тих значень, які повинні 
в цих професійних ситуаціях утворюватися; 
бачити, розуміти та відновлювати одне й те ж 
саме, об’єктивуючи, а отже, і нормоване зна-
чення професійної управлінської діяльності 
особистості фахівця.

Вперше можливості застосування струк-
тури особистості для характеристики фахівця 
були висвітлені в дослідженнях К. Платонова 
[14]. Структура особистості фахівця розумі-
лася як певний каркас, інваріантний до дина-
мічних змін окремих властивостей і якостей 
його особистості, а її модель – як змістовна 
сторона структури. Використовуючи ці ідеї 
згодом у рамках компетентнісного підходу, 
Е. Зеєр, розуміючи особистість як суб’єкт 
соціальних відносин і свідомої діяльності, роз-
робив механізм професійно-зумовленого ста-
новлення особистості фахівця [6], яку ми взяли 
за основу в нашому дослідженні.

У нашій інтерпретації механізм особистіс-
но-професійного становлення керівника освіт-
нього закладу за умови розвитку рефлексії має 
підструктури, важливі в особистісно-профе-
сійному становленні керівника закладу освіти:

1) професійно-значущі біопсихічні вла-
стивості (темперамент, характер, емоційна 
сфера);

2) професійний досвід (накопичені знання, 
уміння, навички, способи і технології діяль-
ності);

3) професійна спрямованість (професійні 
цінності, мотиви, принципи, переконання, 
схильності);

4) професійна рефлексія (система цінніс-
ного, когнітивного, інтелектуального і діяль-
нісного ставлення до себе й інших суб’єктів 
освіти, яке засноване на критичному осмис-
ленні підстав, характеру, структури, процесів 
і результатів власної професійної діяльності);

5) інтеграційна підструктура, що вклю-
чає ключові компетенції, базові компетенції, 
навчально-пізнавальні та метапрофесійні 
якості.

Усі підструктури особистісно-професійного 
становлення керівника розглядаємо у свідо-
мій і несвідомій площинах. Це пов’язано з тим, 
що частина вчинків у професійній діяльності 
керівника не є свідомими. Вони є наслідком 
неусвідомлюваних суперечностей, властивос-
тей, якостей особистості, професійних криз 
і деструкцій. Тому в професійній діяльності 
керівника рішення багатьох завдань часом 
відбувається швидше на інтуїтивному, ніж на 
свідомому рівні.
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Керівник закладу освіти інтуїтивно «відчу-
ває» спосіб вирішення професійного завдання, 
що є результативною дією психічних проце-
сів на несвідомому рівні. Але більша частина 
вчинків у професійній діяльності керівника має 
свідомий характер.

Цінність цього механізму полягає в тому, 
що структура особистості керівника закладу 
освіти розкривається у взаємозв’язку з її про-
фесійним становленням.

Розвиток професійно значущих біопси-
хічних властивостей відбувається в процесі 
освоєння професійної управлінської діяльно-
сті. Професійно значущі біопсихічні властиво-
сті виступають як вимоги до керівника закладу 
освіти на рівні його профпридатності. У про-
цесі професіоналізації одні біопсихічні вла-
стивості зумовлюють розвиток професійно 
важливих якостей, інші, професіоналізуючись, 
набувають самостійного значення. До цієї під-
структури належать, наприклад, такі властиво-
сті, як візуально-рухова координація, нейро-
тизм, екстраверсія, реактивність, енергетизм 
та інші. У професійному досвіді особистості 
керівника закладу освіти закріплені всі профе-
сійні знання, вміння, навички, способи і техно-
логії діяльності.

Професійна рефлексія керівника закладу 
освіти розглядається як система його цінніс-
ного, когнітивного, інтелектуального і діяль-
нісного ставлення до себе й інших суб’єктів 
освіти, яке засноване на критичному осмис-
ленні підстав, характеру, структури, процесів 
і результатів власної професійної діяльності. 
Рефлексія керівника закладу освіти характе-
ризується сукупністю його здібностей, вико-
ристовуваних ним способів, стратегій, тактич-
них прийомів, що забезпечують усвідомлення 
і подолання стереотипів особистісного досвіду 
і діяльності шляхом переосмислення, вису-
вання і втілення інноваційних ідей, які виника-
ють у процесі вирішення професійних завдань.

У процесі управлінської діяльності зазначені 
підструктури особистості керівника закладу 
освіти інтегруються. Виникає так звана інте-
граційна підструктура, яка становить собою 
сукупність складних взаємозв’язків між різно-
рідними компонентами особистості керівника, 
що виявляються в актах професійної управлін-
ської діяльності.

У результаті механізм рефлексії водночас 
є умовою для розвитку і саморозвитку керів-
ника та підлеглих педагогів. Рефлексивний 
компонент професійної діяльності керівника 
закладу освіти передбачає вміння аналізувати 
рівень власної компетентності, відокремлю-
вати досягнення та прогалини (у порівнянні 
з іншими колегами чи власним попереднім 
досвідом), оцінювати свій професійний управ-
лінський досвід, узагальнювати отримані 
результати. У цьому розумінні особистісна 

рефлексія керівника є не лише підсумком пев-
ної діяльності, а й початком нового, стимулом 
до майбутнього розвитку, визначення страте-
гії розвитку закладу освіти [5, с. 9].

Науковець О. Бондарчук зазначає, що 
в професійній управлінській діяльності керів-
ника закладу освіти можна виділити ряд 
компонентів: гностичний, конструктивний 
і організаторський. Це особистісно-соціальні 
компоненти. Під час їх реалізації відбувається 
усвідомлення підходу до управління тих прин-
ципів, якими керуються керівники, реалізу-
ючи ту чи іншу модель управління. Оскільки 
усвідомлення є ніщо інше, як рефлексія, то 
фактично тут йдеться про важливість рефлек-
сивних процесів керівника для ефективності 
професійного управління [2; 15]. Однак, на 
нашу думку, під час виділення у складі про-
фесійної діяльності керівника закладу освіти 
лише особистісно-соціального компонента 
залишається поза увагою діяльнісний аспект, 
тому що професійна компетентність прояв-
ляється значною мірою у професійній діяль-
ності, в процесі якої вона також повинна бути 
досліджена і оцінена.

Для успішного здійснення професійної 
управлінської діяльності та досягнення профе-
сійної майстерності керівник осмислює свої 
способи організації та планування діяльності, 
принципи, цілі та стратегії професійних дій. Це 
значно зумовлює ключову роль «регулятивної» 
функції рефлексії. Для ефективності профе-
сійної діяльності, дотримуючись цієї функції, 
рефлексія співвідноситься з гностичним, про-
єктувальним і конструктивним компонентами 
професійної діяльності керівника освітнього 
закладу [17].

Розуміння рефлексії дозволяє стверджу-
вати, що ініціювання рефлексивних процесів 
щодо різних сфер діяльності керівника закладу 
освіти веде до підвищення професійної майс-
терності. Розвиток рефлексивно-позиційного 
підходу до творчого професіоналізму перед-
бачає опанування способами побудови різ-
них професійних позицій і системою гнучких 
переходів між ними. Тут позиція розуміється 
як цінність, яка реалізується в конкретних 
способах організації діяльності, що пов’язано 
з інтенсифікацією особистісної рефлексії. Цей 
підхід зумовлює і особливе розуміння інно-
ваційності – як інноваційність самореалізації, 
виходу у творчу професійну позицію і ширше – 
методу професіоналізації, що спирається на 
унікальний особистісний досвід [12, с. 12–13].

Так, результати визначення алгоритму 
рефлексивного механізму мисленнєвої діяль-
ності та сутності рефлексивної позиції в сукуп-
ності з механізмом особистісно-професійного 
становлення керівника дозволяють нам уявити 
структуру рефлексивної позиції керівника 
закладу освіти.
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Структура рефлексивної позиції керівника 
освітнього закладу визначається передусім 
предметом рефлексії та її спрямованістю. 
Як наслідок, вона може бути представлена 
в таких структурно-функціональних компо-
нентах професійної діяльності: особистіс-
ному; міжособистісному; предметно-функці-
ональному; теоретико-методологічному [1; 5; 
21] (табл. 1).

Враховуючи вищезазначене, з науко-
вого погляду рефлексія розглядається нами 
як феномен, який характеризує здатність 
керівника закладу освіти до виходу за рамки 
управлінця, до підняття над конкретною діяль-
ністю, недопущення перетворення діяльності 
на функціональну поведінку, до розширення 
рамок професійної ролі. Рефлексія дозволяє 
керівнику під час виконання професійної ролі 
утримувати її під особистісно-цінним контро-
лем, бути вище інерції формально-рольової 
поведінки і багатовимірною у порівнянні із 
прийнятою рольовою логікою.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, наявність творчої атмосфери 
співробітництва і бажання вдосконалюватися 
у професійній діяльності стимулюють роз-
виток рефлексії керівників. Процес розвитку 
рефлексії керівника сприяє формуванню 
творчого ставлення до управлінської діяль-
ності, розвитку здібностей, що успішно вико-
ристовуються на практиці. Рефлексія висту-
пає як механізм самокорекції та необхідною 
стороною управлінського професіоналізму 
керівника закладу освіти. Вона організовує 
самопізнання управлінцем своїх здібностей, 
своєї поведінки. Тому розвиненість рефлексії 
керівника освітнього закладу є головною умо-
вою особистісного становлення та досягнення 
управлінського професіоналізму.
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