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Концептуальні засади рефлексивної компетентності як актуальної проблеми вищої професійної освіти

 На шляху до гуманізації суспільства пріоритетною стає науково-практична проблема розвитку рефлексивної компетентності. Важливість рефлексивної компетентності в інноваційному освітньому просторі обумовлена потенціалом її впливу на процеси самоосвіти, самовиховання та саморозвитку. Вона виступає центральним феноменом внутрішньої активності викладача, є базовим механізмом самоорганізації психічної активності, механізмом розвитку і регуляції педагогічної взаємодії. 
Рефлексивна компетентність є мета компетентністю та виступає одним з ключових факторів особистісного та професійного розвитку в різних сферах діяльності. ЇЇ мета когнітивний характер виражається у сприянні ефективного розвитку всіх інших видів компетентностей, а тому, її розвиток грає вирішальну роль в освітньому процесі любого рівня складності, на будь-якому етапі освіти та самоосвіти. Рефлексивна компетентність обумовлена досвідом рефлексивної діяльності. У цьому контексті вона є науково обумовленою, заздалегідь спроектованою нормою, яка відображає соціальну потребу у підготовці майбутнього професіонала з чітко визначеною рефлексивною позицією.
Таким чином, рефлексивна компетентність визначається як професійна властивість особистості, що виявляється в ефективному здійсненні рефлексивних процесів, реалізації рефлексивних здібностей та прискорює особистісно-професійний розвиток, підвищує креативність діяльності.
Залежно від того, яка саме предметна дійсність рефлексується й перетворюється викладачем, виділяють наступні складові рефлексивної компетентності: соціальна (кооперативний та комунікативний компоненти), особистісна та інтелектуальна. Педагогічна рефлексія викладача складає ядро його рефлексивної компетентності, при цьому вбирає в себе елементи соціальної та особистісної складової, а також містить специфічну рефлексію, що виникає в професійній свідомості викладача, яка охоплює його діяльність в системі «викладач-студент». Кооперативна та комунікативна складові рефлексивної компетентності – це рефлексія викладачем його взаємодії з соціумом, і, перш за все, з іншими учасниками педагогічного процесу. Особистісна складова рефлексивної компетентності – це рефлексія викладачем уявлення про свої вчинки й відносини, образ власного «Я». Інтелектуальна складова рефлексивної компетентності – рефлексія викладачем своєї інтелектуальної діяльності.
Взаємодія особистісної, інтелектуальної, кооперативної та комунікативної складової рефлексивної компетентності значно підвищує потенціал педагогічної взаємодії в системі «викладач-студент», та виводять  її на рівень, який необхідний для ефективної інноваційної діяльності.
Отже, формування рефлексивної компетентності відбувається в процесі рефлексивної діяльності, яка може бути організована в умовах спеціально створеного рефлексивного середовища, а сприяння розвитку рефлексивної компетентності викладача може забезпечуватись психологічним супроводом як у контексті підвищення кваліфікації, так і участю у спеціальних розвивальних програмах.
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