
Вікторія Фурман
к. психол. н., м. Київ

Специфіка формування особистісної рефлексії в освітньому просторі

Особливість формування особистісної рефлексії в навчальному процесі полягає в тому, що психологічні умови, які конструюються і створюються у процесі навчання, стимулюючи рефлексивний розвиток, мають бути адаптовані до змісту і методів навчання, а рефлексивна діяльність студентів повинна відображатися в їх навчально-пізнавальній діяльності. Для студентів технічного університету найбільш значущими внутрішньо детермінованим психологічними умовами розвитку особистісної рефлексії виступають їх індивідуально-психологічні особливості, а саме: прагнення до усвідомлення, осмислення, переосмислення дійсності; наявність уявлень про зміст і структуру рефлексивної діяльності, її цілі, завдання, сенс; сформованість інтелектуальних операцій – операціональної бази рефлексивних дій; представлення себе як активного суб'єкта рефлексивного акту, дії, діяльності. Зовнішньо детерміновані педагогічні умови проектуються і реалізуються педагогом у процесі навчання: розвиток особистісної рефлексії, який можливий лише у процесі спеціально-організованої рефлексивної навчально-пізнавальної діяльності студентів; освітній процес повинен будуватися з опорою на рефлексивний досвід студентів; рефлексивне навчання передбачає вихід особистості в активну дослідницьку (рефлексивну) позицію по відношенню до своєї діяльності, до себе як її суб'єкта, до свого досвіду з метою аналізу, осмислення, переосмислення, перетворення реальності; вихід в рефлексивну позицію відбувається в результаті виникнення актуально усвідомлюваних студентом протиріч, коли колишній досвід не забезпечує подолання цих протиріч і потрібне його переосмислення, перетворення, реконструкція або набуття нового досвіду; необхідними умовами виникнення проблемних ситуацій (актуально усвідомлюваних протиріч) є: - спеціально сконструйоване цілісне рефлексивно-розвивальне середовище, яке характеризує високий ступінь невизначеності (незавершеність сюжету, недостатність інформації) і потенційної варіативності, тобто варіативністю можливостей (невизначеність стимулює пошук власних орієнтирів, забезпечує можливість пошуку); - організоване рефлексивне управління (що переходить в самоврядування) пізнавальною діяльністю студентів; основою успішного управління є цілеспрямована рефлексивна взаємодія викладача і студентів. 
Основним технологічним елементом у психодидактичній взаємодії суб'єктів навчального процесу є рефлексивно-орієнтовані ситуації, тобто такі педагогічні ситуації, які спеціально конструюються або природно виникають, концентруючи рефлексивну діяльність студентів, зокрема проблемні ситуації, ситуації свободи вибору, усвідомленого самоаналізу, евристичні ситуації; ситуації нестимульованої пізнавальної діяльності, особистісної взаємодії. Отже, рефлексивне відношення особистості до майбутньої професійної діяльності, безперечно приводе до гуманізації навчального процесу та нівелюватиме глобальні суперечливі проблеми в процесі професійної підготовки студентів технічного університету.

