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Анотація

Досліджено  формування  професійної  рефлексії  у  майбутніх  учителів

початкових  класів.  На  основі  аналізу  наукової  літератури  з’ясовано  стан

розробленості проблеми розвитку професійної рефлексії у майбутніх учителів

початкових  класів.  Обгрунтовано  сутність,  структуру  та  компоненти

професійної  рефлексії,  визначено  основні  критерії,  показники  та  рівні

сформованості її у майбутніх вчителів. 

Розроблено  та  експериментально  перевірено  ефективність  тренінгового

курсу як інноваційного засобу формування професійної рефлексії у майбутніх

вчителів початкових класів.

Представлено  практичні  рекомендації  щодо  формування  професійної

рефлексії у майбутніх вчителів початкових класів.

Ключові  слова:  рефлексія,  професійна  рефлексія,  майбутні  вчителі

початкових класів, інноваційні технології.

Аnnotation

The formation of professional reflection in future primary school teachers is

investigated. Based on the analysis of scientific literature, the status of the problem of

development  of  professional  reflection  in  future  primary  school  teachers  was

determined.  The essence,  structure  and components  of  professional  reflection  are

substantiated,  the  main  criteria,  indicators  and  levels  of  its  formation  at  future

teachers are determined.

The effectiveness of  the training course as an innovative means of forming

professional  reflection  in  future  primary school  teachers  has  been  developed  and

experimentally tested.

Practical  recommendations  for  the  formation  of  professional  reflection  in

future primary school teachers are presented. 

Keywords:  reflection,  professional  reflection,  future  elementary  school

teachers, innovative technologies.


