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Актуальність статті. Зміна освітньої парадигми підготовки майбутніх
вчителів у напрямі формування професійної компетентності зажадала аппеK
лювання до феномену рефлексії,  як її найважливішого змістовного компоK
нента і «пускового механізму» професійного зростання.

Рефлексія є процесом осмислення самого себе, своїх власних дій, вчинків
суб’єктом самого себея і їх законів.

Філософи розуміють рефлексію – як «процес осмислення чогоKнебудь за
допомогою вивчення і порівняння, а також як «новий поворот» Духу після
здійснення пізнавального акту до Я (як центру акту) і його мікрокосмосу,
завдяки чому стає можливим привласнення пізнанного (7, с. 394). Відомо,
що проблема рефлексії стала предметом вивчення  ще в античні часи: Сократ,
Платон, Арістотель бачили в ній процес самопізнання і розглядали спільно з
мисленням як атрибут божественного розуму.

У психологічному аспекті рефлексія є розумовим процесом, спрямованим
на аналіз, розуміння, усвідомлення себе: власних дій, поведінки, мови, досвK
іда, почуттів, станів і т.ін. (5). Понятійно рефлексія пов’язана с самосвідоцK
твом,  яке представляє собою усвідомлення людиною себе як індивідуальності.

Разом з діяльністю і спілкуванням здійснюєтьсяі формування особистості.
У свою чергу самосвідомість – це певна форма свідомості, яка є віддзеркаK
ленням дійсності, перетворення об’єктивного в суб’єктивне.Сутність свідоK
мості полягає в емоційній оцінці навколишнього світу і забезпеченні цілепокK
ладальній діяльності, а також в попередньому уявному будуванні розумово
мотивованих дій, передбаченні поведінки,  управління ним, в здатності осоK
бистості віддавати собі звіт як в тому, що відбувається у навколишньому світі,
так і в своєму, духовному. Якщо свідомість K суб’єктивна умова орієнтування
людини на навколишньому світі, то самосвідомість – орієнтування його у
власній особистості.

Таким чином, самосвідомість обозначає різні, але в той же час тісно зв’яK
зані між собою явища: самоконтролюючу функцію усвідомлення, орієнтоваK
ного на об’єкти, що знаходяться поза ним,  і самоусвідомлення, основним
суб’єктом якого є людське «Я». У першому свому значенні самосвідоцтво оріK
єнтоване на реалізацію заклику: пізнай світ, а в другому – пізнай самого себе.
Самосвідомість – це духовний процес, в якому суб’єкт співвідносить себе з
об’єктивним світом і знаходить в ньому своє місце і орієнтири для діяльності.
Усвідомлення зв’язку із зовнішнім світом, адекватності поведінки виступаK
ють основними ознаками наявності самосвідомості.

Свідомість, що виникає в процесі предметноKперетворювальній діяльності,
володіє двома гранями, які знаходяться в нерозривній єдності. Це свідомість
всього зовнішнього по відношенню до суб’єкта і самосвідомість як віддзеркаK
лення суб’єктом самого себе.

Рефлексія є критерієм самосвідомості і містить усвідомлення внутрішньоK
го досвіду людини.

Здібність до самосвідомості і самопізнання (рефлексії) K  надзвичайне надK
бання людини, яка усвідомлює саму себе як суб’єкта свідомості, спілкування
і дії, стаючи в безпосереднє відношення до самого себе. Проте у маленьких
дітей, як стверджують психологи, рефлексії  майже немає, а в дорослого вона
не розвинеться, якщо він не проявить схильності до роздуму над самім собою
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і не направить спеціальну увагу на свої внутрішні процеси (6, с.568). Ця теза
є основоположною для розгляду актуальності формування рефлексівної комK
петентності у майбутніх фахівців. Оскільки даний феномен є необхідною умоK
вою існування особистості, що розвивається, справжнього професіонала.

Провідне місце в самосвідоцтві педагога займає усвідомлення вимог суспK
ільства до його особи, свого громадянського обов’язку і сенсу життя.

Знання людини про себе самого завжди ціннісно. Завдяки рефлексії перед
ним розвертається широкий спектр можливостей розвитку і самоудосконаленK
ня. Усвідомлюючи себе, ми розуміємо – чи присутня в нас відповідність власK
них особистісних і професійних властивостей соціальноKетичним і професійно
значущим. Усвідомлення суб’єктом відчуженості від всього того, що є не він,
створює стимулKреакцію для активного формування своєї індивідуальності. А
як відомо, індивідуальність – «є те, що є її світ як світ що їй належить, вона
сама є круг своєї дії (Аваліані С.Ш., 1980). Керуючись рефлексією, суб’єкт
формує своїми діями нові властивості і якості власної особистогсті. Іншими слоK
вами, усвідомлення суб’єктом свого буття є переходом на якісно новий духовK
ний стан. Ослаблення або посилення свідомості знижує або підвищує рівень
усвідомлення людиною себе, своїх якостей, себе як професіонала.

Рефлексія є потужним чинником не лише самоконтролю, але і самокритиK
ки, які ведуть до самоудосконалення.  Останнє є самовиховання, проте, аби
виховати в собі гідну особистість, самоудосконалюватися як професіонал,
необхідно себе пізнати.

Треба відзначити, що рефлексія – це не лише розуміння суб’єктом самого
себе, але  й знання і розуміння тих, хто  оточує людину;  оцінювання його
особистісних якостей, когнітивних процесів, емоційних реакцій.

У останні десятиріччя науковці  з особливою увагою досліджують вплив
рефлексії, самосвідомості  на процеси формування в майбутніх учителів проK
фесійної майстерності, професійної готовності до педагогічної діяльності, проK
фесійної  компетентності. Це роботи: К. Абульханової, С. Століна, В.БарK
касі, І.Беха, З. Курлянд, А.Линенко, А.Маркової, В.Метаєвої, Е.Піскунова,
А.Хуторського, В. Щеголь та ін.

Мета статті полягає в розгляді сутності рефлексівної компетентності, як
чинника формування і найважливішого  структурного компонента професійK
ної компетентності майбутнього вчителя.

Прагнення студента зрозуміти не лише сутність педагогічного процесу, його
технологічну послідовність, а також власні педагогічні дії K пов’язано з рефK
лексією. Сформована рефлекивна компетентність означає, що майбутній вчиK
тель осмислює якість своєї професійної діяльності, засоби її організації і плаK
нування, принципи управління, рівень розвитку професійно важливих якосK
тей, необхідність самоудосконалення і прагнення наблизитися до педагогічK
ного ідеалу.

Рефлексивна компетентність стала предметом дослідження психолога  О.
Поліщук. Автор розглядає дану категорію як професійну якість особистості,
що дозволяє найефективніше і адекватно здійснювати процеси рефлексій,
реалізацію здатності до рефлексії, яка забезпечує процес розвитку і саморозK
витку, сприяє творчому підходу до професійної діяльності, досягнення її макK
симальної ефективності і результативності (3).
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У якості структурних компонентів рефлексивної компетентності автор
спільно зі С. Степановим включає чотири типи рефлексії:

K кооперативний (знання про ролеву структуру і позиційну організацію
колективної взаємодії);

K комунікативний (уявлення про внутрішній світ іншої людини, причини
його вчинків;

K особистісний (поведінка і образи власного «Я» як індивідуальності;
K інтелектуальний (знання про об’єкт і способі дії з ним ( 4 ).
Рефлексівна компетентність виділяється як одна з провідних разом з аутопK

сихологічною, конфліктологічною в складній структурі професійної компеK
тентності в роботах провідних дослідників науки про професіоналізм – акмеK
ології (Н.Кузьміна, О.Бодальов, А.Деркач, В.Зазикін та ін.).

Зокрема, А. Деркач підкреслює вирішальний вплив рефлексівної компеK
тентності на процеси особистісноKпрофесійного розвитку фахівця, величезну
її роль в переосмисленні особистісного та професійного досвіду, що сприяє
формуванню нових професійних еталонів і стандартів, стимулюючих його
(фахівця) розвиток. Науковець дає таке визначення цього феномену – «проK
фесійна властивість особистості, яка проявляється в ефективному здійсненK
ню рефлексивних процесів, реалізації рефлексивних здібностей, що ускорює
процеси особистісноKпрофесійного розвитку, підвищує креативність діяльK
ності» (2, с.156).

І.Бех розглядає  рефлексію як «звернення мислення людини на свій
внутрішній світ» (3, с. 37). Предметом наукового інтересу видатного психоK
лога є особистісна рефлексія  та  її таки типи:

K регулятивна (самоактивність суб’єкта, метою якого є свідоме регулюK
вання перебігу психічних процесів);

K рефлексія визначальна (осмислення суб’єком свого «Я» з метою перекоK
нання,  відбулися чи ні зміни у осбистісній структурі людини);

K рефлексія синтезуюча (сформованість духовних цінностей у цілісне ЯK
духовне);

K рефлексія створювальна ( функція якої є духовноKморальний розвиток і
саморозвиток особистості як об’єктивація її самосвідомості).

На жаль, треба констатувати, що традиційна педагогіка не ставить за мету
від вчителя омислення, самопізнання, аналізу своїх особистісних властивосK
тей, якості накопичених знань, сформованих вмінь і навичок з точки зору їх
відповідності вимогам обраної професійної діяльності, а також вимогам, які
пред’являє суспільство до сучасного педагога. Тобто, суспільство дає заказ на
підготовку компетентного вчителя, який володіє сукупністю ключових комK
петенцій.

Визначення професійної компетентності має різнобічні трактування: це і
психічний стан, який дозволяє діяти самостійно, і здібність та вміння виконуK
вати визначенні трудові функції, і рівень освіти та загальної культури особисK
тості, і єдність теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічK
ної діяльності, і інтеграція досвіду, теоретичних знань і практичних вмінь та
професійно і особистісно значущих якостей й т.ін.

Компетенцію ми розглядаємо з точки зору заданої соціальної вимоги до освK
ітнього заказу суспільства щодо підготовки вчителя, яка необхідна для його
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якісної продуктивної майбутньої педагогічної діяльності. А професійна  комK
петнтність – це інтегративна особистісна якість вчителя, яка характеризує його
обізнаність у психологоKпедагогічній та предметній сфері,  володіння відповідK
ними компетенціями, що мають сукупність особистісних і професійно значуK
щих якостей, знань, вмінь навичок, зумовлених професійним досвідом.

Аналізуючи теоретичні й практичні дослідження проблеми педагогічної
компетентності викладачів США, І.Зварич підкреслює, що ряд науковців:
Ф.Бегел, А.ОлсенKФазі, М.Грей, Г.Стрикленд та ін.  визначають  педагогічну
компетентність викладачів вишів як сукупність знань, умінь і  навичок та їхнє
ставлення до виконання професійних обов’язків, але вони не приділяють доK
статньої уваги  показникам світогляду й духовної культури педагогів (4).

Як відомо, на симпозіумі Ради Європи було визначено низку ключових
компетенцій, якими повинні володіти молоді громодяни. Серед них вважаемо
дуже важливими  навчальноKпізнавальні компетенції у сфері самостійної пізнаK
вальної діяльності, яка включає елементи логічної, методологічної, загальноK
освітньої діяльності, а також вміщує засоби організації, цілепокладання, плаK
нування, рефлексії та самооцінки.

У педагогічній діяльности майбутнього вчителя рефлексивна компеK
тентність представляє собою системоутворювальний елемент і   служить форK
муванню їх професійної компетентності. За своєю природою рефлексивна
компетентність сприяє націліністю педагога на перспективність у своїй проK
фесійній діяльності, відкритістю до динамічного збагачення необхідними знанK
нями, вміннями, навичками,  упевненістю в собі й здатності досягати проK
фесійно значущих результатів. Тобто, досліджуваний феномен сприяє особиK
стісному самодосканаленню майбутнього педагога, яке спрямоване на освоєK
ння засобів духовного, інтелектуального, фізичного саморозвитку, емоційної
саморегуляції й самопідтримки.

Таким чином, рефлексивна компетентність педагога – це інтегративна
професійна якість особистості, яка дає можливість результативно здійснюваK
ти рефлексивну самоорганізацію, націлює вчителя на творчий підхід щодо
здійснення  професійної діяльності, сприяє її єфективності та продуктивності.

В якості однієї з педагогічних умов формування у майбутніх вчителів рефK
лексивної компетентності в нашому дослідженні виступає використання акK
меологічного підходу  в навчальноKвиховному середовищі педагогічного виші.
Це обумовлено тим, що рефлексивна компетентність вчителя – є акмеологічK
ним феноменом, який сприяє досягненню їм найвищих результатів у професK
ійноKпедагогічній діяльності. Як і будьKякий методологічний підход, акмеолоK
гічний засновано на визначенних принципах:

K принцип розвитку (орієнтація тільки на прогресивний розвиток та на
самодосканалість особистості);

K принцип вивчення особистості в її прогресивному розвитку як індивіда,
особистості, суб’єкта труда і індивідуальності;

K принцип вивчення людини в діяльності (реалізація цього принципу
здійснюється щодо розкритя змісту акмеологічної категорії – професіоналізK
му);

K принцип активності;
K принцип гуманізму (2).
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Рефлексивна компетентність формується за допомогою рефлексивних
методик, до яких можна віднести:

K діалогові (ті, що побудовані на авторському висловлюванні та його роK
зумінні);

K методики, що орієнтовані на формуванні критичного мислення;
K вирішення проблемних ситуацій;
K рефлексивний відеотренінг;
K рефлексивноKіноваційні семінари.
 Проблеми підготовки педагогічних кадрів у виші потребують пошуку ноK

вих  механізмів, методологічних підходів до  формування професійноKпедагоK
гічної компетентності майбутніх педагогів. Рефлексивна компетентність дає
можливість студенту формувати себе в якості педагога K професіонала, визK
начати стратегію свого розвитку і творчого відношення до педагогічної проK
фесії.
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