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Сьогодні вищий навчальний заклад має за-безпечити формування інтелектуальної, творчої та ініціативної особистості, здатної ефективно діяти у складних, нестандартних ситуаціях, бути успішною і сприяти розвитку суспільства. Отже, завдання вищої школи полягає не тільки у тому, щоб дати студентам певний обсяг знань і вмінь, але й сформувати людину, здатну творчо мисли-ти, приймати рішення, мати свою позицію, бра-ти на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя, здатну до мобільності, швидкої змі-ни соціальних ролей, тобто компетентну особис-тість. 
Мета статті: висвітлити узагальнені відомос-ті про поняття «компетентність» і «рефлексивна компетентність». Останнім часом у науковий обіг увійшли по-няття «компетентність» і «компетенція», які ви-користовуються для позначення різних явищ. Аналіз літератури з цієї проблеми показує всю складність, багатомірність і неоднозначність трактування самих понять «компетенція» і «компетентність».  Над визначенням та розмежуванням цих по-нять працюють учені різних галузей знань (лінгвісти, соціолінгвісти, лінгвокультурознавці, 

психологи, педагоги тощо), а також, на більш узагальненому рівні, міжнародні організації сфе-ри освіти. Найвідоміші праці В. Байденко, Г. Белі-цької, Н. Бібік, Л. Берестової, Н. Грішанової, І. Гу-дзик, І. Зимньої, Н. Кузьміної, В. Куніциної, А. Ма-ркової, О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равена, Г. Се-левко, Р. Уайта, Н. Хомського, А. Хуторського ста-новлять основу досліджень цих явищ, дають змогу визначити аналізовані терміни як дина-мічні поняття. Поняття «компетентність», «формування компетентності» прийшли до нас із західних пе-дагогічних словників. Компетентність стала роз-глядатися як особистісна категорія, а компетен-ція як складова «анатомії» компетентності [7; 8].  Найбільш загальним є визначення компетен-ції як сукупності знань, умінь, навичок, способів дії та ставлень особистості у ракурсі певного предмету, галузі знань. А. Хуторський вважає, що компетенція у перекладі з латинської «compe-tentia» означає коло питань, з якими людина добре обізнана, пізнала їх і має досвід. Компете-нція включає сукупність взаємопов’язаних якос-тей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що стосуються певного кола пред-метів і процесів, та необхідних для якісної про-
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дуктивної діяльності стосовно них. А компетент-ність – набуття, володіння людиною відповід-ною компетенцією, яке включає його особисте ставлення до неї та предмету діяльності [14].  Загалом компетентність – це характеристика, що дається людині внаслідок оцінювання ефек-тивності / результативності її дій, спрямованих на розв’язання певного кола значущих для пев-ного співтовариства завдань / проблем. Не слід протиставляти компетентність знанням чи умінням і навичкам. Поняття компетентності є ширшим поняттям за знання, або уміння, або навички, воно містить їх у собі [8]. Появу цих понять прийнято пов’язувати з дослідженнями відомого американського лінгві-ста Н. Хомського у 60–70-ті роки ХХ століття. Він визначив поняття компетенції як категорію тео-рії навчання мовам. За Хомським, використання мови тісно пов’язане з мисленням і навичками, тобто з досвідом людини. Інший дослідник – Р. Уайт, доповнив поняття компетентність осо-бистісними якостями і мотивацією. Таким чи-ном, на першому етапі дослідження проблеми компетентності – 1960–1970 рр. ХХ століття – поняття компетентності вводиться у науковий апарат та здійснюється розмежовування понять компетенція і компетентність. З цього часу у теорії навчання мовам починається вивчення різних видів мовної компетентності.  Другий етап – 70–90-ті роки ХХ століття – ха-рактеризується тим, що категорії компетенція/компетентність починають використовуватися у різних галузях: теорії та практиці навчання іноземним мовам, професіоналізму в управлінні, керівництві, у навчанні спілкуванню (комуніка-тивна компетентність); активно розробляється поняття «соціальна компетентність». На третьому етапі, який почався наприкінці ХХ століття і триває до сьогодні, поняття компе-тентність стає предметом усебічного аналізу і дослідження. Проблема формування компетент-ності особистості безпосередньо пов’язується з ідеєю підготовки індивіда не тільки у якості спе-ціаліста, професіонала своєї справи, але і як осо-бистості, члена колективу і соціуму [11]. Природа компетентності полягає у тому, що оптимальні результати у вирішенні проблем можна одержати лише у випадку глибинної осо-бистісної зацікавленості людини. Повноцінно можуть жити та працювати лише люди, здатні зробити самостійний вибір і прийняти самостій-не рішення. Саме ці обставини зумовлюють необхідність оволодіння ключовими компетентностями, які 

дають особистості можливість реалізовувати у житті пізнавальний (обсяг і якість інформації, способи оволодіння знаннями, вмінням учитися, підходом до знань як інструменту розв’язання життєвих проблем), духовно–моральний (етичні норми, смисложиттєві та духовні цінності, жит-тєві стратегії, цілі, переконання), творчий (наявний репертуар умінь та навичок, здібнос-тей до творчих, продуктивних та репродуктив-них дій, міра їхньої реалізації у певній сфері дія-льності та спілкуванні), комунікативний (куль-тура спілкування, діалогу, толерантність, харак-тер та міцність контактів з людьми, багатство системи і репертуару соціальних ролей, які ви-конує особистість), естетичний (рівень та інтен-сивність художніх потреб та інтересів особистос-ті) потенціали. Всі вони компетентнісно спрямо-вують процес розвитку та саморозвитку особис-тості.  Приступаючи до вивчення поняття «компе-тентність», необхідно звернутися до визначення цього поняття у сучасних словниках.  «Словник іноземних мов» пояснює «компе-тентність» як володіння знаннями, які дозволя-ють судити про будь-що, висловлювати вагому авторитетну думку [11, с.281]. Словник української мови дає таке визначен-ня: компетентний – це той, хто «має достатні знання в якій-небудь галузі, з чим-небудь добре обізнаний, тямучий, ґрунтується на знанні, ква-ліфікований» [12, с.250]. Тлумачний словник сучасної української мови за редакцією В. Бусела розглядає компетентність як певну суму знань особиcтості, яка дозволяє їй судити про щось, висловлювати переконливу, авторитетну думку [3].  Інше словникове джерело дає таке визначен-ня: «компетентність – соціально-психологічна здатність індивіда ефективно взаємодіяти з ото-чуючими людьми у системі міжособистісних сто-сунків. Формується під час освоєння індивідом систем спілкування та включення у спільну дія-льність. До її складу входять: 1) уміння орієнтуватися у соціальних ситуаціях; 2) уміння правильно визначати особливості та емоційні стани інших людей; 3) уміння обирати адекватні способи звернення до співрозмовників і реалізовувати їх у про-цесі взаємодії. Особливу роль відіграє уміння поставити себе на місце іншого (рефлексія; емпатія)» [4, с. 281].  Філософське поняття позначає компетент-ність як інтегральну властивість особистості, яка характеризує її прагнення і здатність 
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(готовність) реалізувати свій потенціал (знання, вміння, досвід, особисті якості тощо) для успіш-ної діяльності у визначеній галузі. На думку фі-лософів, ключові компетентності – це група ба-зових цінностей, від яких залежить успішність життя особистості у майбутньому і які збігають-ся з принципами головних теорій моралі сучас-ного суспільства: досягнення успіху, вибір влас-ного напрямку самореалізації у житті, розуміння себе і власного внутрішнього світу, глибокі осо-бистісні стосунки.  Дж. Равен визначає компетентність як мож-ливість установлення зв’язку між знаннями і ситуацією, як здатність знайти, виявити знання і дію (процедуру), які можна застосувати до роз-в’язання проблеми (соціальної ситуації). У своїй книзі «Компетентність у сучасному суспільстві, виявлення та розвиток» він розглядає компете-нтність як явище, «яке складається з великої кількості компонентів, багато з яких відносно незалежні один від одного, … деякі відносяться до когнітивної сфери, а інші – до емоційної, …. Ці компоненти можуть заміщувати один одного як складові ефективної поведінки» [10, с. 253].  Українські вчені О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко по-різному тлумачать поняття ком-петентності. Найбільшого поширення у вітчиз-няній науковій літературі набуло визначення компетентності як «сукупності знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльно-сті: уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інфор-мацію».  Л. Сохань вказує, що «компетентність – це здатність людини вирішувати життєві пробле-ми, що ґрунтується на знаннях, досвіді, ціннос-тях» [6, с. 7]. Н. Гавриш визначає компетентність як особи-стісну, складну характеристику людини, що за-свідчує достатню її обізнаність, умілість, вправ-ність у певному колі питань. Отже, на думку ав-тора, компетентність – це особистісна якість, а компетенція – коло питань, за якими зазначену якість характеризують. Компетенції є важливим компонентом структури особистості, в яких фо-кусується її життєвий досвід, здобутий особисті-стю у діяльності, взаємодії та спілкуванні.  Компетентність – це синонім понять «по-інформованість», «обізнаність», «досвідченість», «авторитетність», що конкретизується щодо різних галузей (соціальної, культурної, комуні-кативної, життєвої, інформаційної, професійної, громадянської та ін.). Отже, компетентність – це загальна характеристика особистості, яка відо-

бражає високий рівень знань (умінь, навичок) та досвіду, компетенція – це коло питань, у яких особистість є обізнаною і на основі чого їй може бути надане коло обов’язків та повноважень. Компетентність – базова характеристика лю-дини, яка причинно пов’язана з оцінкою на осно-ві критеріїв ефективності і/або найкращого ви-конання у професійній діяльності чи у ситуаціях взагалі. У наукових працях до поняття компетентнос-ті включають, крім загальної сукупності знань, ще й знання можливих наслідків конкретного способу впливу, рівень умінь та досвід практич-ного використання знань. Рівень компетентності визначається трьома складовими: рівень знань, досвід (що людина робила з того, що знає) та особистісні якості (лідерство) [8, с. 24]. На думку Дж.Равена, основними складовими компетентності є внутрішньо вмотивовані хара-ктеристики, пов’язані з системою особистісних цінностей (ініціативність, лідерство, безпосере-дній інтерес до механізмів роботи організації, суспільства загалом, а також до роздумів про можливий вплив на неї саму); уявлення та очіку-вання, пов’язані з механізмами функціонування суспільства та роллю людини у ньому (уявлення особистості про саму себе й про ту роль, яку во-на сама відіграє у суспільстві) [10]. С.Архипова у якості складових компетентнос-ті пропонує певні характеристики. Згідно з її підходом, гностична чи когнітивна характерис-тика відображає наявність необхідних знань, обсяг та рівень яких є головною характеристи-кою компетентності. Регулятивний компонент дозволяє використовувати наявні знання для розв’язання різноманітних завдань у процесі життєдіяльності особистості. У свою чергу, регу-лятивна характеристика містить у собі проекти-вну і конструктивну складові, що проявляються в умінні прогнозувати і приймати ефективні рі-шення. Рефлексивно-статусний компонент дає право за рахунок визначення авторитетності діяти певним чином. Нормативна характеристи-ка відображає коло повноважень у певній сфері діяльності. Важливою є й комунікативна харак-теристика, оскільки і поповнення знань, і прак-тична діяльність завжди здійснюються у процесі спілкування та взаємодії [1]. Зупинимося детальніше на розкритті понят-тя «рефлексивна компетентність». Сутність рефлексивної компетентності су-б’єкта визначається як «володіння тими чи ін-шими знаннями і вміннями, адекватними діяль-
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ності, яка здійснюється» [13, с. 267]. Під рефлек-сивною здібністю розуміють здібність суб’єкта здійснювати рефлексію відносно різних видів і галузей власної активності, професійної діяль-ності і соціальної практики.  Рефлексивна компетентність включає: поін-формованість щодо процесів актуалізації, розго-ртання рефлексії і спрямованої реалізації рефле-ксивної культури у плані осмислення та подо-лання стереотипів мислення й утворення нових (креативно-іноваційних) змістів професійної свідомості з метою саморозвитку і самовдоско-налення професійної діяльності. Рефлексивна компетентність – це професійна якість особистос-ті, що дозволяє найбільш ефективно й адекватно здійснювати рефлексивні процеси, реалізацію рефлексивної здатності, що забезпечує процес розвитку та саморозвитку, сприяє творчому під-ходу до професійної діяльності, досягненню її ма-ксимальної ефективності та результативності [5]. Проблема рефлексії має комплексний, багато-аспектний характер, який проявляється у її між-дисциплінарному статусі. У своєму теоретично-му, концептуальному розумінні рефлексія висту-пає як форма активного переосмислення люди-ною того чи іншого змісту індивідуальної свідо-мості, діяльності, спілкування. Залежно від того, яка саме предметна дійс-ність відбиває, рефлексується і перетворюється людиною, виділяються типи рефлексії: інтелекту-альну, особистісну, комунікативну, кооперативну. За допомогою інтелектуальної (когнітивної) рефлексії утворюються знання про об’єкт і спо-соби дії з ними. Об’єктом особистісної рефлексії є процес переосмислення «Я», вчинки й образи «Я» як індивідуальності. Об’єктом комунікатив-ної рефлексії є представлення про внутрішній світ іншої людини і причини її вчинків. Рефлек-сія у цьому випадку – специфічна якість пізнан-ня людини людиною. Об’єктом кооперативної рефлексії є знання про рольову структуру і пози-ціональну організацію колективної взаємодії.  Професійна рефлексія – це співвіднесення себе, можливостей свого «Я» з тим, що вимагає обрана професія, у тому числі з існуючими про неї уявленнями. Ці уявлення розвиваються і до-помагають людині сформулювати отримані ре-зультати, передбачити цілі подальшої роботи, скорегувати свій професійний шлях. На жаль, сучасні освітні стандарти більшою мірою націлюють на отримання майбутніми спе-ціалістами знаннями, ніж на формування його професійно значущих особистісних характерис-тик. Між тим, у сучасних дослідженнях з психо-

логії, педагогіки рекомендується переходити до нових освітніх і виховних технологій, а саме: до особистісно орієнтованого навчання і вихован-ня. У світлі цього підходу важливе значення для підготовки спеціаліста будь-якого профілю має розвиток у нього професійної рефлексії як якос-ті особистості, мислення й умови, необхідної для його творчої самореалізації і досягнення високо-го рівня професійної майстерності. Рівень розвитку рефлексивної компетентнос-ті стає визначальним чинником досягнення ви-соких результатів у діяльності. Здатність зайня-ти дослідницьку позицію стосовно своєї практи-чної діяльності і самого себе як її суб’єкта, засно-вану на рефлексивних властивостях свідомості, може слугувати критерієм у визначенні рівня професіоналізму фахівця [2]. 
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У сучасній психології активно розробляється проблема соціального мислення та соціального пізнання. Соціальність мислення виявляється через потребу особистості усвідомити себе і свою позицію у соціальній дійсності, свої соціа-льні ідентифікації, особистісне самоздійснення.  Проблема стереотипізації як одного з найва-жливіших механізмів соціалізації та розвитку самосвідомості широко аналізувалася у дослі-дженнях: О. Бодальова, Е. Еріксона, Дж. Міда, Б. Паригіна, Г. Тарда, Г. Теджфела. У контексті соціальної перцепції її розглядали: Г. Андреєва, А. Коваленко, С. Кондратьєва, М. Корнєв, Г. Келлі, Т. Ньюком, Г. Олпорт, М. Осгуд, Д. Тібо, Г. Хоманс, Ф. Хайдер.  Cтереотипи, як і будь-яке соціальне явище, існують за певними законами, одним із них є закон збереження стереотипів, який проявля-ється у тому, що стереотипи можуть відтворюва-тись через такі елементи духовного життя, як: традиції, звичаї, система виховання, освіти, на-віть тоді, коли матеріальні умови життєдіяльно-сті людини, що їх породили, вже суттєво зміни-лися. Сила духовного чинника досить велика і їй можна протиставити лише таку нову реальність, яка потребує свідомості та поведінки, адекват-них іншим програмам взаємодії людини з сере-довищем її існування. Якщо колишній стереотип продовжує активно відтворюватись, то він почи-

нає гальмувати самі зміни, які відбуваються у системі практичних відносин людини з приро-дою та створеним нею світом матеріальної та духовної культури. Наявність соціального стереотипу, хоча він і не завжди відповідає потребі у точності та дифе-ренційованості сприйняття суб’єктом соціальної дійсності, відіграє суттєву роль в оцінці люди-ною оточуючого світу, оскільки дозволяє значно скоротити час реагування на зміни у реальності, прискорити процес пізнання. Разом з тим, вини-каючи в умовах обмеженої інформації про об’єкт, що потребує адекватного сприйняття та оцінки, соціальний стереотип може виявитись хибним та виконати консервативну, а іноді реак-ційну функцію, сформувавши помилкове знання соціальної істоти, та серйозно деформувати про-цес міжособистісної взаємодії. Особистість мислить про соціальну дійсність у цілому та водночас встановлює певні взаємини з іншими людьми, проходить етапи свого життє-вого шляху (К.О. Абульханова). Це надає можли-вість говорити про подвійну детермінацію соціа-льного мислення кожної особистості. Перша йде від суспільства та діє у багатоманітності різних форм – це суспільні поняття, установки, соціаль-ні норми, цінності, ідеали, це стереотипи, що ди-тина засвоює з раннього дитинства, які визнача-ють її поведінку і спосіб мислення. Крім того, на 
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