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L. O. Podkorytova. The determination of reflection forms in scientific
sources. The article presents some forms of reflection described in different
scientific sources. Some correlations between these forms are presented in the
article as well. According to the theoretical analysis of different scientific works a
great number of different forms of reflection have been determined. They are
presented as separate forms as well as classifications and structures.
Some forms of reflection have been reviewed: communicative, positive and
negative reflection (by І. Semenov, S. Stepanov); situational (actual), retrospective
and perspective reflection (by А. Каrpov); group reflection (by L. Naidionova);
patriotic reflection (by N. Mykhalchenko); existential reflection; intellectual
reflection; personal reflection; interpersonal reflection; pedagogical reflection;
sanogenic reflection; methodical reflection; methodological reflection.
Some criteria for classification of reflection forms have been introduced:
characteristics of emotional feelings which accompanied purposeful
contemplations of a person (positive and negative reflection); time principle
(situational (actual), retrospective and perspective reflection); the content of
reflection (intellectual, personal, social, interpersonal reflection); the object of
reflection (existential, sanogenic reflection, methodical reflection etc.);
professional activity during which reflection takes place (for example,
pedagogical).
Some gender type relationships and relationship of content proximity
between different forms of reflection have been reviewed. On their basis the three
levels scheme of reflection forms combining different forms of reflection at
integrative, substance and object levels have been introduced.
It is assumed that professional reflection can include other forms of
reflection depending on an activity which it takes place in. For example, the
reflection of socionomic sphere specialist includes intellectual, personal, social
reflections and their forms.
Key words: reflection, intellectual reflection, personal reflection, social
reflection, interpersonal reflection, communicative reflection, positive reflection,
negative reflection, retrospective reflection, perspective reflection, group
reflection, patriotic reflection, existential reflection, pedagogical reflection,
sanogenic reflection, methodical reflection, methodological reflection; professional
reflection.

Л. О. Подкоритова. Визначення видів рефлексії у наукових джерелах. У статті розглянуто низку видів рефлексії, які представлені у
наукових джерелах, а також виявлено зв’язки між цими різновидами
рефлексії.
На основі теоретичного аналізу наукових праць виявлено значну
кількість видів рефлексії, що представлені як окремо (саногенна рефлексія,
духовна рефлексія, екзистенційна рефлексія, методична рефлексія,
педагогічна рефлексія тощо), так і у формі класифікацій і структур
(наприклад, А. Карпов, Л. Найдьонова, І. Семенов і С. Степанов).
Розглянуто такі види рефлексії, як: комунікативна, позитивна і
негативна (за І. Семеновим, С. Степановим); ситуативна (актуальна),
ретроспективна та перспективна (за А. Карповим); групова (за Л. Найдьоновою); патріотична (за Н. Михальченко); екзистенційна (за А. Бодальовим); інтелектуальна; особистісна; соціальна; міжперсональна;
педагогічна; саногенна; методична; методологічна рефлексії.
Запропоновано такі критерії для класифікації видів рефлексії: характеристики емоційних переживань, які супроводжують цілеспрямовані
роздуми людини (за І. Семеновим, С. Степановим); часовий принцип (за А.
Карповим); об’єкт рефлексії; зміст рефлексії; професійна діяльність, у
контексті якої відбувається рефлексія.
Розглянуто окремі родовидові відношення та відношення змістової
близькості між різними видами рефлексії. На їх основі запропоновано
трирівневу схему видів рефлексії, яка об’єднує види рефлексії на інтегративному, змістовому й об’єктному рівнях.
Припущено, що професійна рефлексія може включати інші види
рефлексії, залежно від діяльності, у якій вона здійснюється, зокрема,
професійна рефлексія фахівців соціономічної сфери включає і соціальну, й
особистісну, й інтелектуальну рефлексії та їх різновиди.
Ключові слова: рефлексія, інтелектуальна рефлексія, особистісна
рефлексія, соціальна рефлексія, комунікативна рефлексія, позитивна
рефлексія, негативна рефлексія, ситуативна рефлексія, ретроспективна
рефлексія, перспективна рефлексія, групова рефлексія, патріотична
рефлексія, екзистенційна рефлексія, педагогічна рефлексія, саногенна
рефлексія, методична рефлексія, методологічна рефлексія, професійна
рефлексія.
Л. А. Подкорытова. Определение видов рефлексии в научных источниках. В статье рассмотрен ряд видов рефлексии, которые представлены
в научных источниках, а также определены связи между этими видами
рефлексии.
На основе теоретического анализа научных трудов найдено значительное число видов рефлексии, которые представлены как частным образом
(саногенная рефлексия, духовная рефлексия, экзистенциальная рефлексия,
методическая рефлексия, педагогическая рефлексия и т.д.), так и в форме
классификаций и структур (например, А. Карпов, Л. Найдёнова, І. Семенов и
С. Степанов).

Рассмотрены такие виды рефлексии, как: коммуникативная, позитивная
и негативная (И. Семёнов, С. Степанов); ситуативная (актуальная),
ретроспективная и перспективная (А. Карпов); групповая (Л. Найдёнова);
патриотическая (Н. Михальченко); экзистенциальная (О. Бодалёв);
интеллектуальная;
личностная;
социальная;
междуперсональная;
экзистенциальная; саногенная; методическая; методологическая рефлексии.
Предложены такие критерии для классификации видов рефлексии:
характеристики эмоциональных переживаний, которые сопровождают
целенаправленные размышления человека (И. Семенов, С. Степанов);
временной принцип (А. Карпов); объект рефлексии; содержание рефлексии;
профессиональная деятельность, в контексте которой происходит рефлексия.
Рассмотрены отдельные родовидовые отношения и отношения содержательной близости между разными видами рефлексии. На их основе
предложено трёхуровневую схему видов рефлексии, которая объединяет
виды рефлексии на интегративном, содержательном и объектном уровнях.
Предположено, что профессиональная рефлексия может включать
другие виды рефлексии, в зависимости от вида деятельности, в которой она
совершается, в частности профессиональная рефлексия специалистов
социономической сферы включает и социальную, и личностную, и
интеллектуальную рефлексии и их виды.
Ключевые слова: рефлексия, интеллектуальная рефлексия, личностная рефлексия, социальная рефлексия, коммуникативная рефлексия,
позитивная рефлексия, негативная рефлексия, ситуативная рефлексия,
ретроспективная рефлексия, перспективная рефлексия, групповая рефлексия,
патриотическая рефлексия, экзистенциальная рефлексия, межперсональная
рефлексия, педагогическая рефлексия, саногенная рефлексия, методическая
рефлексия, методологическая рефлексия.
Ви можете ознайомитися з текстом статті за посиланням
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