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Анотація.У статті проаналізовано прискорення темпiв соцiально-економiчного
розвитку суспiльства, розширення можливостей полiтичного й соцiального вибору людей
не тiльки визначають специфiку розвитку рiзних соцiальних груп, але й загострюють
проблему суб'єктного розвитку особистостi. Найважливiшим завданням вищої школи
України в цих умовах формування спрямованостi фахiвця на безперервне професiйне
самовдосконалення, готовності до ускладненої креативної дiяльностi,що можливе у
випадку, якщо студент на всіх етапах підготовки постає як суб'єкт навчальнопрофесiйної й соцiальної дiяльностi.
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Студентська молодь в контексті соціалізаційних виховних впливів у вищому
навчальному закладі.
Прискорення темпiв соцiально-економiчного розвитку суспiльства, розширення
можливостей полiтичного й соцiального вибору людей не тiльки визначають специфiку
розвитку рiзних соцiальних груп, але й загострюють проблему суб'єктного розвитку
особистостi. Процеси iдентифiкацiї, самовизначення, встановлення оптимальних
взаємозв'язкiв iз соцiумом, позитивних впливiв на визначення стратегiчних та тактичних
цiлей та дiй по їх досягненню знаходяться ще в досить аморфному станi i вирiзняються
непослiдовнiстю, нелогiчнiстю та емоцiйнiстю майже у вcix соцiальних груп. Повнiстю це
стосується студентства як специфiчної соцiальної групи.
Найважливiшим завданням вищої школи України в цих умовах формування
спрямованостi фахiвця на безперервне професiйне самовдосконалення, готовності до
ускладненої креативної дiяльностi,що можливе у випадку, якщо студент на всіх етапах
підготовки постає як суб'єкт навчально-професiйної й соцiальної дiяльностi. Досягти
цього можна у випадку, якщо буде забезпечено суб’єктивацiю всього навчальновиховного процесу у ВНЗ.
Завдання це не однозначного характеру, воно скорiше з тих завдань, якi
визначатимуть розвиток вищої освiти на багато pоків, про що свiдчать публiкацiї
останнього часу, у яких все виразнiше звучить думка, що «метою студента є потреба стати
суб’єктом oосвітньої дiяльностi, яка в сукупностi з цiнностями й домiнуючими мотивами
постає системоутворюючим чинником самого розвитку особистостi майбутнього
професiонала» [1, с. 72].
На вiдмiну вiд загально-педагогiчної, суб’єктна проблематика у вищiй школi взагалi
представлена вкрай бiдно, а наявнi роботи вiдрiзняються декларативнiстю й поверховiстю.
Серед наукових праць, присвячених цiй проблемi, важливими для нас є дослiдження М.
Боритка, Л. Виготського, В. Давидова, Д. Леонтьева, Ф. Мухаметзянова, А. Орлова, С.
Савченка, М. Сергеева, З. Хабирова, В. Циба. У зв'язку з цим виникає необхiднiсть

докладно розглянути специфiку суб’єктностi особистостi студента як особливого
соцiально-психологiчного феномена й специфiку його реалiзацiї в системi вищої освiти.
За поняттям суб’єктностi стоїть реальна теоретична й практична проблема - як
перетворити студента вищого навчального закладу в справжнього суб’ єкта, професiйної й
соцiальної діяльності.
При цьому в результатi теоретичного аналiзу слiд вiдповiсти на головне питання:
чи в змозi студент у процесi соціалізації стати повноцiнним суб’єктом у взаємовiдношеннi
з навколишньою дiйснiстю, чи він залишається слухняним знаряддям соцiальної стихiї, а
його можливостi не пiдуть далi вiдтворювання штампiв соціально - прийнятної поведiнки?
Метою даної cтаті є розгляд студентської молодi саме як суб ‘єкта виховного
процесу. Необхiдно виявити взаємозв'язок мiж суб’єктнiстю особистостi студента й
рівнем її соцiалiзованостi особистостi, який базується на поєднаннi coцiальної абстракцiї,
представленої на piвнi соцiуму, з iндивiдуалъними особливостями, вираженими через
суб'єктне начало. Простежити динамiку розвитку цього поняття в iсторичнiй
ретроспективi, визначити педагогiчні умови, якi забезпечують формування суб'єктностi
особи у виховному процесi вищо школи.
В умовах гуманістичної освітньої парадигми формування суб'єктностi є провiдною
цiльовою настановою, що розкривається у виховному процесi вищої школи. Студент i
студентство як соцiальна група i як об'єкт психолого-педагогiчного дослiдження - поняття
рiзнi. Соцiолога цiкавлять загальнi ознаки студентства, а для педагога-дослідника студент
постає учасником освітнього процесу.
М. Боритко пiдкреслював, що суб'єктом не можна стати, їм можна лише ставати,
оскiльки суб'єктнiсть полягає в саморозвитку, самоутвердженнi, якi в ситуацiях виховання
протiкають у формi самопiзнання людини, самооцiнки, усвiдомлення себе, cвоїх
особливостей, можливостей, достоїнств, недолiкiв [2].
На думку бiльшостi дослiдникiв, сама iдея перетворення того, хто навчається, з
об'єкта виховних дiй у рiвноправний суб'єкт навчального процесу виникла в серединi ХХ
ст. Проте до сьогодення вона не може вважатися ні до кінця реалізованою на практиці, ні
повнiстю теоретично розробленою.
Так, пiдкреслюючи активну роль вихованця у виховному процесi, Л. Виготський
писав, що «найменше слiд уявляти собi виховний процес як односторонньо активний i
приписувати всю без залишку активність середовищу, зводячи нанівець активність самого
учня. Виховний процес виявляється активним: активний учень, активний вчитель, актив
не укладене мiж ними середовище» [3, с. 89].
Д. Леонтьєв вважав, що в основі формування суб'єктних якостей особистостi лежить
свобода, яка «по-перше, є усвiдомленою активністю, по-друге, опосередкованою
ціннісним «для чого» і, по-тpeтє, активнiстю повнiстю керованою самим суб'єктом» [4, с.
51].
Важливу якiсть суб'єктної особистостi вiдзначав В. Давидов. Biн зокрема
пiдкреслював, що суб'єктна особистiсть «має здатнiсть діяти на власне переконання в
складних ситуаціях, протистояти несприятливим обставинам, не боячись втручатися в
перебiг подiй,проявляючи тверду волю й характер i приймаючи на себе всю соцiальну
вiдповiдальнiсть за можливi наслiдки» [5, с. 57].
Стати суб'єктом певної дiяльностi – означає освоїти цю дiяльнiсть в ycix її можливих
формах, набути здатнiсть до й здiйснення у стандартних ситуацiях i творчого
застосування принципiв цiєї дiяльностi у нестандартних, непередбачених обставинах. Для
людини як суб'єкта дiяльностi дуже важливим є позитивне власне ставлення до цієї
дiяльностi.
Великий iнтepec в планi визначення сутнiсних характеристик суб'єктностi являє
собою особистiсть студента, по-перше тому, що студентство становить собою особливу
соцiальну групу. Отже, суб'єктнiсть у студентiв повинна теж мати певнi особливостi. Подруге, студентство є резервом національних інтелектуальних, полiтичних, культурних,

бiзнесових елiт. Тому дуже актуальною задачею, на наш погляд, є визначення
особливостей суб'єктностi сучасного студента та специфiки її формування в умовах
вищого навчального закладу.
Водночас проблема дослiдження суб'єктного начала в особистостi студента не
завжди може бути зрозумiлою однозначно. У сучаснiй лiтературi трапляються приклади,
коли суб'єктнiсть вiдривається вiд морально-етичних якостей особистостi й стає
самостiйним феноменом, для якого не icнyє соцiальних обмежень. У цьому ceнci
показовою є думка А. Орлова, який вважає, що «справжнiй суб'єкт життя існує незалежно
й поза всякими соцiальними нормами, стереотипами, цiннiсними системами» [6].
М. Боритко, вiдзначаючи сутність суб'єктного начала в людинi, пов'язує його з
соцiальною складовою. «Якщо особистiсть i iндивiдуальнiсть - це два способи буття в
суспiльствi, - пише автор, то суб'єктнiсть ми уявляємо як єднiсть цих двох аспектiв.
Насправдi, не можна стверджувати своє самозвеличення, не будучи видiленим iз
середовища, але також не видається можливим конструктивне самоутвердження без
iдентифiкацiї з середовищем» [2].
Як бачимо, iз запропонованого визначення, сучаснi уявлення про суб'єктнiсть
розширилися й тепер включають не тiльки поведiнковi характеристики, але й планування
життєдiяльностi, прогнозування її результатiв.
С. Савченко, вважає, що в «педагогiчнiй науцi суб'єкт розумiється не як окрема
людина чи група, а як особливий психологiчний стан особистостi. Такий стан, на жаль, не
постiйний, i для його виникнення необхiднi спецiальнi умови. Правильним є твердження
про те, що суб'єктнiсть особистостi не є характеристикою постiйною, вона лише бувaє»
[7]. Значущiсть суб'єктностi, яка орiєнтується на особистiсть студента й вбирає в себе вci
умови й обставини педагогічної діяльності.
Принципова вiдмiннiсть формування суб'єктних якостей у рамках загальної
педагогiки вiд педагогiки соцiальної полягає в тому, що цей процес вiдбувається не в
закритому педагогiчному середовищi, а у своєрiдному соцiокультурному просторi. Biн
вiдкритий для зовнiшнiх впливiв i негативної, i позитивної спрямованостi. Така дiяльнiсть
є соцiально-педагогiчною, особливiсть якої полягає в тому, щоб, з одного боку,
«забезпечити соцiалiзацiю особистостi в системi взаємодii з соцiумом» [8, с. 187], з
iншого «оптимiзувати механiзми реалiзацii життєвих сил i соцiальної суб'єктностi
iндивiдiв» [9, с. 95].
Виховний процес у ВНЗ повинен зводитися до спiльного пошуку цiнностей, значень,
поведiнкових стереотипiв, причому вiдбувається це не в рафiнованому педагогiчному
просторi, а в справжньому життi, у конкретних видах дiяльностi, у спiлкуваннi й
полiкультурному дiалозi. Цi процеси складають соцiально-педагогiчний змiст виховного
процесу у ВНЗ. Л. Аксьонова, вважає, що «соцiально-педагогiчну дiяльнiсть необхiдно
розглядати як дiяльнiсть суб'єкта з перетворення соціальної ситуацiї, явища в соцiумi
вiдповiдно педагогiчним цiлям i завданням» [10, с. 19].
Виховний процес у ВНЗ, а отже й процес формування суб'єктних якостей
студентської особистостi розглядається в контексті соцiалiзацiї. До складу соцiального
компоненту виховного процесу включаємо: по-перше, самого студента, який одночасно є
навколишнім середовищем для інших студентів; по-друге, систему соцiальних зв'язкiв, що
функцiонують в освітньому просторi; по-тpeтє, рiзноманiття зовнiшнiх соцiальних
впливiв. Отже, сам вищий навчальний заклад розглядається як локальна соцiокультурна
система, своєрiдна модель соцiальних вiдносин, якi безпосередньо формують суб'єктнiсть
студентської особистостi.
Таким чином, у контексті соцiально-педагогiчного пiдходу виховання iз системи
розрiзнених актiв-заходiв трансформується в процес створення соціокультурного
виховного простору, під яким розумiється спецiально органiзоване виховне середовище й
проектованi в ньому соцiально-педагогiчнi умови, що забезпечують сходження
особистостi до суб'єктностi й тим самим й успiшну соціалізацію.

Роль педагога у формуваннi суб'єктностi cтyдeнтів пiдкреслювали рiзнi автори.
Так, Л. Клiнберг свое розумiння суб'єктностi ставить у залежнiсть вiд ролi викладача в
спiлкуваннi з вихованцем: «Учень є суб'єкт процесу засвоєння такою мiрою, якою він
скоює його пiд керiвництвом викладача», тобто рівень суб'єктностi тих, хто вчиться,
визначається мiрою допомоги викладача. [11, с. 13].
Суб'єктна позицiя особистостi, на думку М. Боритка, має достатньо складну
структуру. Її основу складає три взаємозумовленi складові:
1. Емоцiйно-смислова, яка забезпечуе функцii саморозумiння й саморозвитку. Бона
визначає морально-етичнi уявлення людини, пов'язанi iз способом задоволення й
фундаментальних потреб.
2. Дiяльнiсно-цiннiсна, спрямована на реалiзацiю самооцiнки й саморозвитку. Вона
визначає свiтоглядний аспект.
З. Поведiнково-нормативна, завдяки якiй вiдбувається самоутвердження й
самореалiзацiя в рiзних видах дiяльностi й поведiнки. Її результат визначає студента як
суб'єкта культурнооосвiтнього процессу [2].
Проблема формування суб'єктностi студентської особистостi не може бути до
кiнця зрозумiлою, якщо не звернутися до характеристики такої важливої й складової, як
суб'єктний (особистий) досвiд студента. Суб'єктнiсть студента формується в процесi його
активностi в суспiльно-кориснiй дiяльностi, але процес цього формування може бути
успiшним у випадку, якщо в його основу буде покладено особистий досвiд студента.
Суб'єктний досвiд студента - утворення достатньо складне. У ньому як складові
присутні такі компоненти: сукупність уявлень студента про сутність навчання у ВНЗ;
сформована внутрiшня позицiя щодо навчально-виховного процесу, емоцiйно-цiннiснi
прояви, що виникають під час навчального процесу; стереотипні поведiнковi реакцiї на
рiзнi ситуацiї'. Це досвiд виконання особових функцiй, змiст яких може бути
представлений по-рiзному, залежно від того, яку програму проектує вихователь.
Суб'єктнiсть особистостi студента обумовлена рівнем її соцiалiзацiї. У процесi
соцiалiзацii: вiдбувається структуризацiя сфери самосвiдомостi особистостi, що охоплює
такі стадії: 1) засвоєння субкультурних норм студентського життя шляхом входження
особистостi в нове для неї студентське середовище; 2) формування й корекція
світоглядних поглядів, заснованих на отриманому в процесі навчання вiдчуттi належності
до особливого соцiального прошарку - інтелiгенцiї; 3) продовження формування
соцiогенних потреб i корекцiя наявних соцiогенних якостей (воля, мотиви, риси вдачi та
iн.); 4) створення власної соцiалiзацiйної тpaєкторії, що включає й процес навчання у ВНЗ,
i перспективи після вузівської життєдіяльності
Таким чином, piвень розвитку суб'єктностi особистостi визначає й piвeнь її
соцiалiзованостi. Якi ж якостi й властивостi особистостi студента можуть свідчити про
наявність у нього певного рівня суб ‘єктності?
Так, В. Циба вважає, що суб'єктнiсть особистостi визначається наявнiстю в нei
таких якостей:
− ступiнь свободи в прийняттi рiшень під час задоволення власних матерiальних i
духовних потреб у взаємодii: з iншими суб'єктами;
−свiдома активнiсть суб'єкта в конструктивнiй дiяльностi; приватна власнiсть на
майно i наявнiсть вартiсних резервiв; статус у кожному соцiальному iнститутi (трудовому
колективi, громадськiй органiзацiї, аматорськiй студії, ciм’ї т. iн.);
−моральнi й правовi, формальнi й неформальнi регламенти (права й обов'язки
вiдповiдно до cтaтyciв органiзацiй, правил i звичаїв спiльнот, до яких належить суб'єкт)
[12, с. 136-137].
Спроби визначити сутність суб'єктностi робили рiзнi автори. М. Сергєєв, вважає, що
основними рисами особистостi як суб'єкта діяльності є:
По-перше, здатнiсть не тiльки привласнювати світ предметiв та iдей, але й
проводити їх, перетворювати, творити такими методами:

− усвiдомленням i прийняттям мети, завдань, установок дiяльностi на сучасному й
майбутньому етапах;
− володiнням основними необхiдними процедурами, умiннями й основами реалiзацiї
дiяльностей;
−розумiнням власної значущостi для інших людей, вiдповiдалъностi за результати
своєї дiяльностi;
−здiбнiстю до рефлексiї, потребою в нiй як необхiднiй умові свiдомого регулювання
власної поведiнки.
По-друге, активна позицiя особистостi, починаючи вiд активного цiлепокладання
операцiї й конструктивного коригування способiв дiяльностi в ycix ситуацiях i закiнчуючи
прагненням i здатнiстю критично й iнновацiйно рефлексувати й прогнозувати результати
дiяльностi й вiдносин.
По-трете свобода особистостi, коли в процесi дiяльностi детермiнацiя дiй
вiдбуваться в самiй людинi, а не в зовнiшнiй реальності .
По-четверте, внутрiшня незалежність від «зовнiшнього світу»,зовнішніх впливів,
незалежність не в значенні ігнорування, а в значеннi стiйкостi поглядiв, переконань
значень, мотивiв [13, с. 71173].
Педагогiчними умовами, що забезпечують формування суб'єктностi особистостi у
виховному процесi вищої школи, є:
−включення студентiв у вирiшення проблем соціальних відносин у реальних та
імітованих ситуаціях;
−дiагностика вольової rотовності до прийняття відповідальних рішень;
−формування адекватної позицiї в різних соціальних ситуаціях;
−надання педагогiчної пiдтримки пiд час аналiзу проблем соціальних відносин;
−проектування вapіaнтів поведінки в складних життєвих ситуаціях.
Таким чином, аналіз феномена суб'єктностi студента в соціально-педагогічному
аспекті дозволяє резюмувати:
- студент, який розглядається як суб'єкт, - це особистiсть, що є джерелом дiяльностi,
має мотив цієї дiяльностi, володiє задумом i засобами для й реалiзацiї:, зацiкавлена в й
результатах i несе за них відповідальность;
−з урахуваниям вікових особливостей студент, який є суб'єктом, - це
iндивiдуальнiсть, яка в процесi навчання у ВНЗ нарощує власний суб'єктний потенцiал,
що самостверджується;
−суб'єктнiсть особистостi - це не iндивiд, а його певний психологiчний стан. Явище
суб'єктностi не очевидне й передбачає створення певних умов. Суб'єктнiсть не є якiстю
постiйною, суб'єктнiсть буває;
−умовою суб'єктностi є наявністьв iндивiда усвiдомленої мети й мотиву, причому
мотиву саме тієї дiяльностi, у яку вiн включений своєю активнiстю;
−як провiдна iдея сучасної педагогiки постає необхiднiсть перетворення студента з
переважно об'єкта навчально-виховного процесу в його суб'єкт, а професiйне виховання
розумiється як «сходження до суб'єктностi». Або, за висловом В. Сєрикова, «становления
дитини суб'єктом - це не момент виховання, а суть його» [14, с. 165].
Отже, аналiз показує, що процес становлення студента як суб'єкта дiяльностi є
досить складним, але й дуже важливим. Специфiчною особливiстю суб'єктивацiїї студента
є те, що вона проходить через становления його як суб'єкта навчальної дiяльностi, як
головної сфери дiяльностi майбутнього фахiвця. Тому проблема нашої наукової розвiдки є
дуже актуальною, особливо в свiтлi спрямування України до Болонського процесу i
загалом до європейських стандартiв освiти.
Подальшого дослiджения, на нашу думку, потребують питання чiткого визначения
основ них напрямкiв виховної роботи зi студентами; аналiз соцiалiзуючого потенціалу
спiльної позанавчальної дiяльностi студентiв i викладачiв; розробка ефективної системи
соціалізації студентiв у виховному процесi ВНЗ.
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