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291 Shekhavtsova S. – Doctorate of Luhansk Taras Shevchenko National University, PhD of Pedagodics, Associate Professor of English Philology Department THE NOTION OF SUBJECTIVENESS IN PRESENT PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCOURSE The article deals with the notion of subjectiveness in present psychological and pedagogical discourse. The author overviews the substance of this notion from historical aspect and on this analysis she determines the notion of student’s subjectiveness. Keywords: subject, personality subjectiveness, educator’s subjectiveness, student’s subjectiveness. Традиційно в педагогічній науці суб’єкт розуміється не як відокремлена людина, а особливий психічний стан особистості, який є необхідною умовою для проявлення суб’єктності.  Проаналізувавши весь попередній досвід з вивчення проблеми співвідношення понять „суб’єкту” та „суб’єктності” в психолого-педагогічній науці, Г. Сорокових в своєму науковому дослідженні запропонувала наступні етапи становлення проблематики суб’єкта і суб’єктності у вітчизняній та зарубіжній науці.  Перший етап (кінець XIX сторіччя – початок XX сторіччя) – цей період характеризується передумовами суб’єктної проблематики в контексті побудови концепції особистості, яка поєднує філософські та психологічні підходи вивчення і дослідження цієї проблеми. Проблемою розвитку особистості займався Юнг, який розглядав розвиток особистості як динамічний процес, як еволюцію протягом всього життя. Він стверджував, що кінцева мета – це повна реалізація „Я”, тобто становлення єдиного, неповторного та цілісного індивіду. Другий етап (1930-1960 рр.) – характеризується появою і, безпосередньо, дослідженням суб’єктної проблематики в контексті особистості як суб’єкті діяльності, що було представлено в роботі С. Рубінштейна „Основи загальної психології”, який стверджував, що специфіка процесу людської діяльності полягає в тому, що цей процес створюється самою людиною. Науковець обґрунтував концепцію, яка розкриває діалектику взаємодії суб’єкту і об’єкту – діалектику практичної діяльності людей. Більш того, науковець втілив методологічну конкретизацію філософського поняття „суб’єкт” [1, с. 32 – 33]. В сучасній трактовці поняття „суб’єкт” – це індивід, який активно діє та пізнає і володіє волею та свідомістю. Саме він один із перших залучив поняття „суб’єкт” в психологічну антологію, в реальне існування особистості. Він розглядає поняття суб’єкту з позицій творця власного життя. Отже, С. Рубінштейну належить найбільш розвинена філософсько-психологічна 
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292 концепція суб’єкта, яка розкриває особливе місце та роль людини в світі. Науковець запропонував і розробив базові характеристики суб’єкту, такі як активність, здатність до саморозвитку, самодетермінації, саморегуляції, самоудосконалення.  В концепції С. Рубінштейна, особливо в розробці теорії про характер та якісну своєрідність  людини, зазначається, що основу складає саме суб’єктність людини. В цей період з’являються публікації, в яких розкривається різні концепції природи психічної активності суб’єкту. Проблема „особистість – суб’єкт” активно досліджується радянськими науковцями та дослідниками. Третій етап (1960-1980 рр.) – закріплення основних ідей щодо поняття суб’єкту в концепціях адаптації, персоналізації ( К. Абульханова-Славская, Б. Ананьєв, А. Брушлинский, В. Петровкий, Леонтьєв та ін.); наприкінці цього періоду зявляються праці К. Абульханової-Славської, які вже спеціально присвячені дослідженню феномену „суб’єкт діяльності” [1, с. 36]. К. Абульханова-Славская вважає, що саме завдяки цієї концепції суб’єкта життєдіяльності, значною мірою вдалося з’ясувати специфіку самої особистості. Щодо змісту категорії „суб’єкт”, то науковець пише, що „…далеко не кожен може стати суб’єктом свого життя” [2, с. 34]. Щодо визначення поняття суб’єкту, то науковець вважає, що поняття особистості потребує іншого включення в процес життєдіяльності, тобто створення власного поля особистісної активності в розумінні можливостей – це робить особистість суб’єктом творчості. Так, суб’єкт власно сам ставить перед собою проблеми, виходить поза їх межі и формую нове уявлення про дійсність і про себе [3, с. 258]. Особливу увагу аналізу категорії суб’єкта в психології приділяв А. Брушлиський, який вважає, що суб’єкт завжди є особистістю, але його зміст є більш широким ніж зміст поняття „особистість”, тобто суб’єкт знаходиться на більш високому рівні активності, системності й автономності. Більш того, науковець додає поняття „суб’єктності”, і визначає як системну цілісність всіх складних й противоречивих якостей суб’єкту, в першу чергу психічних процесів, станів і якостей. Відповідно, А. Бершлинський розрізняє поняття „суб’єкт” і „суб’єктність”. Четвертий етап (1980 – по теперішній час) – інтенсивне дослідження проблематики суб’єктності на міждисциплінарному  рівні, яка представлена в цілому ряді концепцій суміжних наук: педагогічна психологія, соціальна педагогіка, теорія і методика навчання та виховання, теорія і методика професійної освіти та ін.  Проблема суб’єктності отримала подальший розвиток та вивчення в роботах О. Волкової, С. Кашлєва, Ф. Мухаметзянової, Т. Ольхової та ін.  В контексті визначення сутності поняття „суб’єктність” постає очевидною проблема узагальнення та інтерпретація різних варіантів 
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293 розуміння науковцями суб’єктності з філософської, соціальної, психологічної  та педагогічної точок зору. Зрозуміло, що сам термін вперше почали досліджувати в психології, і виникло розуміння важливості співставлення категорій „суб’єкт” і „особистість” та різнобічного аналізу їх тісного зв’язку на різних етапах розвитку людини.  У загальнофілософському контексті основні характеристики суб’єкта діяльності виділяють такі як: 1) суб’єкт передбачає наявність об’єкту; 2) суб’єкт суспільний за формою, засобами, способами своєї діяльності пізнавальної або практичної; 3) суспільний суб’єкт має конкретну, індивідуальну форму реалізації, колективний суб’єкт представлений в кожному індивіді, і навпаки; 4) діяльність, яка свідомо регулюється, завжди суб’єктна, в ній формується і сам суб’єкт; 5) суб’єкт індивідуальної діяльності – свідомо діюча особа; 6) суб’єктність визначається системою відносин з іншими людьми; 7) суб’єктність – це нероздільна цілісність спілкування, діяльності, самосвідомості і буття; 8) суб’єктність є динамічне начало, яке не існує поза самою взаємодією міжособистісною, соціальною, діяльнісною; 9) суб’єктність є категорія інтерпсихична; 10) особистість в якості суб’єкта включає в себе спрямованість, мотиви, становлення до навколишнього, до діяльності, до себе, саморегуляцію, яка проявляється в таких якостях, як зібраність, організованість, терплячість, самодисципліна, креативність, інтелектуальні риси індивідуальності [4, с. 837].  З психологічної точки зору науковець Є. Сергієнко вважає, що цінність категорії суб’єкту для психолого-педагогічної науки полягає в ряді основних аспектів: по-перше, категорія суб’єкту дозволяє звернутися до цілісності вивчення людини, формуванню її особистісних та професійних якостей; по-друге, категорія суб’єкту дозволяє поєднати розрізненні аспекти вивчення індивідуальності в єдину інтегративну індивідуальність людини з психологічної та педагогічної точки зору, і, по-третє, категорія суб’єкту надає можливість вивчення діяльності опосередковане внутрішнім світом людини, її суб’єктними мотивами, вибором, її активною побудовою моделі життєвого шляху. Науковець пропонує наступне гіпотетичне вирішення, „особистість (персона) – це стержнева структура суб’єкт, яка задає загальне спрямування самоорганізації і саморозвитку. Особистість задає напрямок рухомості, суб’єкт – її конкретну реалізацію через координацію вибору цілей та ресурсів індивідуальності людини” [5, с. 128]. Очевидно, особистість вміщує зміст 
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294 внутрішньої індивідуальності людини, а суб’єкт виступатиме в якості реалізації в певних обставинах та умовах життєві задуми. Рівень узгодженості в розвитку особистості й суб’єкту є спонтанність поведінки людини. Отже, якщо привести аналогію з мовою, то спонтанне використання мовленнєвими одиницями, означає володіння мовою, як засобом спілкування. Так і спонтанне використання індивідуальності особистості для досягнення і реалізації життєвих задумів є суб’єктністю суб’єкту.  Є. Сергієнко вказує на те, що людина прагне зберегти свою цілісність як суб’єкту і особистості, і відповідно, робить те, що відповідає його життєвим задумам і власної суб’єктності, тобто відповідно власної інтегративної унікальності [5, с. 129].  Суб’єкт реалізується у власних життєвих відношеннях як цілісне психічне новоутворювання. В багатьох психолого-педагогічних дослідженнях підкреслюється саме цілісність суб’єкту. Відповідно, для аналізу і проектування процесу формування суб’єктності студентів передбачає використання принципу цілісності для виявлення характеристик ситуацій і умов, що сприятимуть забезпеченню одночасного і узгодженого формування всіх аспектів суб’єктності.  А. Деркач і Е. Сайко зазначають, що суб’єктність існує як необхідність і, одночасно, є умовою соціального людського життя. В цьому плані суб’єктність постійно постає та відновлюється суб’єктами в якості продукту, як база та умова їх функціонування в якості представників роду людського. Одночасно відбувається невідповідність в соціокультурному виконанні суб’єктності індивіду і суб’єктності суспільства. При цьому ускладнюються структури їх опосередкування, зростає багатофункціональність зв’язків і, одночасно, відбувається спрощення функціональних залежностей окремих суб’єктних структур [6, с. 213].  В контексті соціальної педагогіки суб’єктність особистості є характеристикою не постійною для особистості, така характеристика існує в певних умовах, а саме в умовах соціуму, який безпосередньо визначає можливість проявлення в певний період суб’єктних якостей особистості або суб’єктність особистості  [7, с. 9 – 12].  Але з точки зору професійної освіти, принципова відмінність формування суб’єктності студентів від соціальної педагогіки полягає в тому, що цей процес відбувається, в значній мірі, в середовищі університету. Так, середовище університету є своєрідним соціокультурним простором, в якому відбувається формування суб’єктності студентів. Провідним фактором, який безпосередньо визначає здатність студента проявляти свої суб’єктні якості  стає соціальний компонент, на який в педагогічній науці не звертають належної уваги в навчально-виховному процесі в університеті. Науковець визначає структуру соціального компоненту навчально-виховного процесу в 
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295 університеті, який вміщує: по-перше, самого студента як оточуюче середовище для інших студентів; по-друге, систему соціальних зв’язків, які функціонують в освітньому просторі; по-третє, різноманіття зовнішніх соціальних впливів. Зрозуміло, що середовище університету являє собою певне соціальне, навчально-виховне середовище, в якому відбуваються певні соціальні, навчально-виховні взаємовідносини при цьому такі відносини моделюються у межах університету, що впливає безпосередньо на формування суб’єктності студентів.    Узагальнюючи досвід досліджень з визначення суб’єктності педагога, С. Кашлєв вважає, що суб’єктність педагога являє собою якісний стан особистості педагога, що констатує найвищий рівень професійного розвитку особистості педагога. Науковець вважає, що суб’єктність педагога пов’язана із здатністю індивіда перетворювати власну життєдіяльність, педагогічну діяльність в предмет практичного перетворення, удосконалення. Отже, суб’єктність як якісний стан педагога заключається в його здатності відрізнити себе як діяча від процесу та результатів педагогічної діяльності, у здатності віднестися суб’єктивно і зробити свою власну життєдіяльність предметом своєї власної педагогічної діяльності. Тобто, здатність педагога усвідомити себе організатором педагогічного процесу, усвідомити значення педагогічного процесу як усвідомлення умов розвитку, саморозвитку людини. Сутнісними якостями цього процесу є: – здатність педагога керувати своїми діями; – практично перетворювати дійсність, самого себе, учнів, умови розвитку учасників навчального процесу; – моделювати, планувати способи дій самого себе та учнів, способи взаємодій; – реалізовувати поставлені програми; – контролювати хід та оцінювати результати своїх дій; – рефлексировати свою діяльність і діяльність учнів, рефлексирувати взаємодію [8, с. 83 – 84]. Треба зазначити, що суб’єктність особистості в сучасних дослідженнях трактується як наділення людини різними якостями,  а саме: активність, самостійність, самореалізація, самовизначення, здатність до здійснення специфічної людської форми життєдіяльності. У загальному розумінні суб’єкт розглядається як творець власного життя, здатний перетворювати власну життєдіяльність у предмет практичного перетворення, адекватно оцінювати власну поведінку і способи своєї діяльності, контролювати наслідки цієї діяльності, в разі потреби, змінювати хід власної поведінки за допомогою дій. 
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296 У цілому слід визнати, що внутриособистісна позиція студента означає відповідність його меті, завдань, мотивів, засобів, дій до загальноприйнятих вимог, натомість, існує раціональна потреба у перетинанні меж загальноприйнятих вимог з метою упорядкування системи відносин завданням особистісного та професійного самоудосконалення.  Суб’єктність розглядається як характеристика особистості, яка відображає не тільки її активність, але й вибірковість, активно-відповідальне перетворення відношення до самого себе та до оточуючих, до діяльності, до життя в цілому. Суб’єктність надає студентові самореалізуватися у різних видах діяльності при цьому досягти певних цілей та вирішити конкретні завдання. З психолого-педагогічної точки зору, суб’єктність для студента означає відчуття своєї особистісної значущості в творчому становленні.  Суб’єктність – це системна якість студента, який оволодіває різноманітними видами і формами педагогічної діяльності і соціальних відносин, який володіє індивідуальним комплексом особистісно-психологічних функцій, що визначає й відображає результативність цієї діяльності, водночас детермінує сутнісну й інтегральну характеристику, перетворювати здібності в соціальнозначущі та  професійно важливі якості, при цьому цілеспрямовано, самостійно та саморегульоване.  З педагогічної точки зору, становлення суб’єктності студента полягає в тому, що студент розглядається як носій педагогічної діяльності, при цьому він виявляє активність, який прагне до саморозуміння, самореалізації свого внутрішнього потенціалу, тобто студент має перетворити свої внутрішні потенційні можливості і прагнення в педагогічну реальність (креативну, комунікативну, пізнавальну). Головним із завдань викладача полягає в тому, щоб допомогти студентові усвідомити його прагнення до саморозвитку, самопізнання й ініціювати цього потенційні можливості і здібності до самовдосконалення. В руслі підготовки студентів до професійно-педагогічної діяльності постає вагомим той факт, що педагогічна взаємодія між студентом і викладачем передбачає урахування позитивно орієнтованих життєвих позицій, професійно орієнтованої поведінки та успішної взаємодії із суб’єктами педагогічного процесу. У зв’язку із вищезазначеним навчально-виховний процес в університеті розглядається як умова суб’єктного перетворення студента до професійно-педагогічної діяльності в навчально-виховному просторі університету.      
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