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Життя людини здійснюється через взаємодії з довкіллям завдяки діяльності, спрямованої на привласнення суспільно-історичного досвіду і творення предметного світу. Природній зв’язок людини з її діяльністю виражається через по-няття „суб’єкт». У західній психології категорія суб’єкта є досить популярною, особливо у теорі-ях особистості, що ґрунтуються на психоаналіти-чній практиці (А. Маслоу, К. Роджерс та ін.). У зазначених теоріях особистості суб’єкт розгля-дається як ініціюючий початок, наділений здат-ністю до самодетермінації; творець власного життя й умов саморозвитку. Ініціююче-творчий початок, виступаючи умовою існування людини, має екзистенціальне значення для неї, оскільки спричинює необхідність для суб’єкта постійного самотворення і креативної самотрансформації, 

творення унікального життєвого світу через постановку цілей і життєвих планів, вибір жит-тєвої стратегії.  У вітчизняній психології поняття суб’єкта закладено у філософсько-психологічній концеп-ції С. Л. Рубінштейна, що поклало початок онто-логічному (суб’єкт-суб’єктному) підходу, за яко-го суб’єкт, як спосіб реалізації людиною своєї людської сутності у світі, проявляється, тво-риться і визначається у своїх діяннях й актах творчої самодіяльності, виступає свідомим твор-цем здійснюваної діяльності, відповідальним за власну активність, що проявляється у його від-носинах зі світом та іншими людьми, тобто як суб’єкт життя, що виступає у якості ідеалу (проте не еталону) або найвищого рівня розвит-ку людини. Формування суб’єкта діяльності ви-
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значається С. Л. Рубінштейном як процес якісно-го перетворення психічних й особистісних влас-тивостей людини, включених у діяльність і за-безпечуючих її здійснення, відповідно до вимог діяльності і критеріїв самої особистості.  Суб’єктний підхід, розроблений С. Л. Рубінш-тейном, відкрив можливості, по-перше, розгля-нути особистість проективно в масштабах жит-тєвого часу і простору; по-друге, зрозуміти осо-бистість як багаторівневу систему, на вищому рівні котрої знаходяться життєві здібності: ак-тивність, свідомість, здатність до організації часу життя; по-третє, пояснити розвиток особис-тості через спосіб вирішення суб’єктом життє-вих протиріч; по-четверте, встановити віднос-ність поняття суб’єкта, що означає рух до індиві-дуальної досконалості.  Концепція С. Л. Рубінштейна задала методо-логічні орієнтири для диференціації різних пси-хологічних понять суб’єктів та їх синтезу на осо-бливій системній основі, що знайшло своє відо-браження у різноманітних теоретико-методоло-гічних підходах, як от: суб’єктногенетичному, суб’єктно-особистісному, суб’єктнодіяльнісному, діяльнісному, системному, системомиследіяль-нісному, освітньопросторовому, задачному, ком-петентнісному – породжуючи нові філософські, методологічні і конкретно-наукові значення по-няття суб’єкта.  Прослідковуючи різні стадії онтогенетичного руху суб’єкта, представники суб’єктногенетич-ного підходу вводять поняття суб’єкта життєді-яльності та життєвого циклу суб’єкта (В. Т. Куд-рявцев, С. Д. Максименко, О. О. Сергієнко, Г. К. Ура-залієва), суб’єкта психічних відправлень і різних діяльностей (В. В. Селіванов), суб’єкта психічної активності (В. О. Татенко).  С. Д. Максименко наголошує на цілісності структури життєвого циклу, оскільки, долаючи життєвий шлях, людина розвивається як особис-тість і суб’єкт діяльності. У процесі оволодіння діяльністю у суб’єкта цієї діяльності цілеспрямо-вано формується потреба у самореалізації, що спричинює активність людини. Активність, у свою чергу, визначає діяльність та ті її види, у яких ця потреба задовольнятиметься, тобто є рушійною силою, джерелом пробудження у лю-дині її суб’єктних „потенціалів» [28].  В. Т. Кудрявцев, Г. К. Уразалієва розглядають суб’єкта як „автора» діяльності, включеного у психічну спільність з іншим, що здійснює особ-ливі дії, спрямовані на розвиток (проектування і побудову) цілісної діяльності, завдяки чому са-модетермінує власну суб’єктність, тобто суб’єкт 

і є та інстанція, на якій безпосередньо розгорта-ється акт розвитку діяльності. Суб’єктом науко-вці називають того, хто здатний „вступити в осо-бливі стосунки» з самим собою, звернутись до себе. Головною характеристикою суб’єкта вони вважають „само...»: самосвідомість, розвинену до рівня рефлексії, самостійність, самодіяльність, відкритість до самовдосконалення і саморозвит-ку тощо [23].  В. В. Селіванов вважає поняття „суб’єкт» до-сить високим узагальненням, що включає у себе різні рівні прояву активного, ініціативного, інте-гративного, системного начала. Дослідник ви-словлює припущення, що важливою характерис-тикою суб’єкта виступає його багаторівнева природа і множинність конкретних проявів. Він вважає, що повноцінний аналіз суб’єкта перед-бачає виділення таких взаємопов’язаних аспек-тів: 1) розгляд людини як суб’єкта різноманітних діяльностей; 2) розкриття суб’єкта як основи різноманітних форм здійснення ним психічної активності (процесів, властивостей, станів); 3) аналіз суб’єкта у якості учасника, ініціатора й організатора системи міжособистісних взає-модій з іншими людьми; 4) вивчення суб’єкта як джерела, важливої складової і перетворювача суспільних і соціа-льних відношень („соціальної ситуації роз-витку») та ін.  Важливу роль, на думку В. В. Селіванова, у становленні людини суб’єктом психічних відп-равлень і різних діяльностей відіграє його мис-леннєва активність, оскільки поява суб’єкта в онтогенезі нерозривно пов’язана з виникненням пізнавального об’єкту. Суб’єкт як факт онтології формується через гноселогічне відношення су-б’єкта до об’єкта. Здатність відображати світ як об’єктивну реальність, як самодостатню і відно-сно незалежну від особистості сутність визначає появу суб’єкта, що є генетично вихідним щодо формування особистості в онтогенезі.  „У психології суб’єкт стає реальністю...», – на-голошує В. В. Селіванов. Тому важливою задачею сучасної психології виступає прослідковування різноманітних стадій онтогенетичного руху су-б’єкта. Вирішення означеної задачі науковець вбачає у виділенні стадій психічного розвитку суб’єкта.  О. О. Сергієнко наголошує на тому, що су-б’єктні начала у людині з’являються у ранньому онтогенезі, більшість із них мають генетичну основу. Хоча ці базові властивості функціонуван-ня психічного світу дитини не відрефлексову-
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ються нею, у подальшому вони складають мор-фологію суб’єкта [42].  В. О. Татенко, здійснюючи онтологічно зоріє-нтований дослідницький „рух» всередину психі-чного простору життя людини, виявив у ньому специфічний онтичний шар, який описав понят-тям „суб’єкт психічної активності». Дослідник встановив, що центрує й інтегрує цей шар су-б’єктне ядро, що відпочатково несе у собі систе-му субстанціальних інтуїцій, які визначають психологічну можливість самоперетворень лю-дини по вектору розвитку й удосконалення шля-хом самопричинного розгортання психічного життя конкретного індивіда як його автора і творця через послідовне самопробудження субс-танціальних інтуїцій суб’єктного ядра, що дозво-ляють людині проявляти суб’єктну життєву ак-тивність у формах, відповідних її людській при-роді [44].  Науковець підкреслює, що субстанціальні інтуїції відпочатково притаманні людині, оскіль-ки несуть у собі „сутнісний код» онтогенетичних самоперетворень індивіда.  Спонтанійне саморозгортання в онтоґенезі відповідних суб’єктних інтуїцій стає можливим завдяки фунціонуванню суб’єктних механізмів психічної активності: самозапитування, самопо-кладання, самопотенціювання, самовизначення, самоактуалізації, самооцінювання та самоапер-цепції.  В. О. Татенко, визначаючи загальну тенден-цію розвитку психологічної науки як „сходження до суб’єкта», робить висновок про те, що „... зага-льним пояснювальним принципом психології має мислитись „суб’єктно-генетичний» принцип, згідно якого породження, становлення і розви-ток психіки пояснюється з позицій самопричин-ності і спонтанійності саморозгортання специфі-чно людського способу буття на основі власної активності індивіда як суб’єкта, тобто автора, ініціатора і виконавця індивідуалізованого „про-екту» побудови світу своєї психіки і себе у ньо-му». Науковець вказує, що суб’єкт, як психологіч-на категорія та реально існуюча інстанція у сис-темі психіки людини, виступає як цілісність, ос-новними властивостями котрої є самостанов-лення, самотворення і саморозвиток, і відіграє специфічну роль її „категоріального центрато-ру», що виявляє себе у психологічних феноменах суб’єктності – ізсередини детермінованої спон-танійної активності творення власної психіки і себе як її суб’єкта [45]. „Знаходячись у відношен-нях єдності, проте не тотожності зі своєю психі-кою, виступаючи у ролі регулятивного начала, 

центру психічного життя, суб’єкт відповідаль-ний за своє власне становлення, функціонуван-ня і розвиток, покладаючи тим самим себе само-го як цінність більш високого порядку, відносно якої психіка є цінністю-засобом».  Представники суб’єктно-особистісного підхо-ду, розглядаючи суб’єкт як модус існування осо-бистості (К. В. Карпінський, С. Д. Максименко), вводять поняття: суб’єкта регуляції власної ак-тивності (М. Й. Боришевський), суб’єкта життє-здійснення (А. В. Брушлінський, С. Д. Максимен-ко, Т. М. Титаренко), суб’єкта психічного життя (Г. С. Костюк).  Г. С. Костюк розвиток особистості як суб’єкта її власного психічного життя розглядав як само-рух, спонтанійний, внутрішньо необхідний рух, що спричинюється внутрішньою необхідністю, внутрішньою логікою і внутрішніми можливос-тями самоздійснення людини [22].  К. В. Карпінський з позицій суб’єктно-осо-бистісного підходу висновує, що суб’єктність є проявом особистості у різноманітних видах і формах власне людської активності, тобто су-б’єкт є модусом існування особистості, опосеред-кованим потенціалом особистісної регуляції. Виникнення суб’єктності як психологічного фе-номену вчений пов’язує з переходом людини від пристосувального до перетворювального спосо-бу життя, у зв’язку з чим суб’єкт постає продук-том культурно-історичного розвитку людини, котрий із групового суб’єкта виділився в індиві-дуальний під впливом атомізації суспільства й емансипації індивіда від групи, тобто став пов-ноправним автономним суб’єктом активності [21].  С. Д. Максименко наголошує на існуванні осо-бливого соціопсихологічного простору особис-тості (що співвідноситься з поняттям зони най-ближчого розвитку Л. С. Виготського), у якому особистість виявляє внутрішні потенції у формі співпраці з іншими людьми, тобто у суб’єкт-суб’єктних відношеннях. За певних умов внутрі-шні потенції перетворюються на власні самос-тійні надбання (актуальна зона розвитку за Л. С. Виготським) [29]. Особливий соціопсихоло-гічний простір особистості є результатом діяль-ності людини як суб’єкта її життєздійснення (при цьому суб’єкт життєздійснення набуває якості модусу існування особистості). В особли-вому соціопсихологічному просторі особистості суб’єктність людини безпосередньо розгорта-ється у процесі творення цього простору, окрім того у цьому просторі втілюються можливості і здатності власне суб’єкта життєздійснення.  

Є в д о к и м о в а  Н .  О .  
Теоретико-методологічні підходи до категоріального  визначення поняття суб ’єкта  



Збірник наукових праць.  П С И Х О Л О Г I Ч Н I  Н А У К И Випуск 2.12 (103)  

92 

М. Й. Боришевський, розглядаючи індивіда як суб’єкта діяльності, акцентує активність перет-ворення ним власного внутрішнього суб’єктив-ного світу, зміни самосвідомості, самоставлення та ставлення до навколишнього предметного і соціального середовища, тим самим уводячи у науковий обіг поняття суб’єкта регуляції власної активності, котрий самостійно визначає цілі і завдання власної поведінки і діяльності, планує дії й учинки, контролює й оцінює їх результати і наслідки для себе та інших. Саморегуляція ви-значається вченим необхідною умовою і засобом реалізації суб’єктом сенсу його дій. Усвідомлене, цілеспрямоване планування, побудова і перетво-рення суб’єктом власних дій й учинків відбува-ється відповідно особистісно значущим цілям й актуальним потребам. „У процесі саморегуляції поведінки як специфічного виду психічної акти-вності, – наголошує М. Й. Боришевський, – осо-бистість-суб’єкт виходить за межі поставлених іззовні цілей і завдань (вимог), проявляючи при цьому здатність самостійно ставити нові цілі, знаходити засоби для їх досягнення, вносити зміни у зовнішні та внутрішні умови, підвищува-ти резервні можливості власної психіки на підс-таві актуалізації провідних мотивів активнос-ті» [6, с. 148].  А. В. Брушлінський визначає суб’єкта як всео-хоплююче, цілісне, найбільш широке поняття людини, що узагальнено розвиває єдність усіх її якостей: природних, соціальних, суспільних, ін-дивідуальних і т. п. , і є способом самоорганізації і саморегуляції особистості, способом буття, представленим інтенцією вільно-творчого жит-тєздійснення, а тому суб’єктом діяльності висту-пає як окремий індивід, так і людство уцілому, яке складає суперечлива нерозривна єдність суб’єктів меншого масштабу, тобто різноманіт-них соціальних класів, груп, націй, індивідів, що взаємодіють один з одним. У цьому сенсі „... кож-на особистість є суб’єктом, але суб’єкт не зво-диться, звичайно, до особистості... Разом з тим суб’єктами можуть бути тільки люди...» [7, с. 129]. Людська специфіка суб’єкта полягає у тому, що: будь-яка людина не народжується суб’єктом, а стає ним у процесі своєї діяльності, спілкування та інших видів активності; суб’єкт постійно роз-в’язує задачу вдосконалювання, оскільки люди-на як суб’єкт наділена унікальними здатностями до зміни об’єктивно існуючих реалій як у соціа-льній організації, так й у власному житті. Бути суб’єктом – для А. В. Брушлінського значить бу-ти творцем власного життєвого шляху: ініціюва-ти і здійснювати практичну діяльність, спілку-

вання, пізнання, споглядання та інші види спе-цифічної людської активності – творчої, вільної, моральної [7]. „Суб’єкт, – наголошує А. В. Бруш-лінський, – якісно визначений спосіб самоорга-нізації, саморегуляції, узгодження зовнішніх і внутрішніх умов активності, центр координації всіх психічних процесів, станів, властивостей, здібностей, можливостей (й обмежень) особис-тості співвідносно з об’єктивними і суб’єктивни-ми (цілі, домагання, задачі) умовами діяльності, спілкування і т. д.» [8; с. 331], тобто суб’єкт і є джерелом власного розвитку.  Т. М. Титаренко, досліджуючи життєвий світ особистості, наголошує, що процес світобудови не можна зрозуміти поза активністю суб’єкта, який є творцем власного життя. Її структурно-генетична модель цілісного саморозгортання життєвого світу особистості ґрунтується на при-пущенні, що життєвий світ перетворюється по мірі поглиблення суб’єктності, а також унаслі-док самопородження нових видів відношень ін-дивіда до себе й оточуючої дійсності. „Шлях до справжньої суб’єктності у створенні себе і свого життєвого шляху, – зауважує вчена, – має єди-ний напрямок, який полягає у здобутті справж-ньої автономії та свободи» [33, с. 147].  Представники діяльнісного (Л. І. Анциферова, О. М. Леонтьєв, В. М. Сагатовський, В. Д. Шадріков) та суб’єктно-діяльнісного підходів (К. О. Абуль-ханова, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович) послугову-ються поняттям суб’єкта діяльності, у т. ч. про-фесійної.  З позицій діяльнісного підходу [3; 4; 24; 25; 41; 52] на рівень суб’єкта діяльності людина під-німається тоді, коли присвоює досягнення попе-редніх поколінь і створює продукти суспільно-історичного виробництва, підпорядковує свою активність життєвим смислам, тобто опредме-чує діяльність, психологічною функцією котрої є покладання суб’єкта у предметній дійсності, у тих об’єктах і явищах, які мають для неї певний життєвий смисл.  З позицій суб’єктно-діяльнісного підходу (К. О. Абульханова, Л. І. Божович) суб’єкт уво-диться у динамічну систему діяльності як ініці-юючий її, реалізуючий і відповідальний за її здійснення і результативність у творенні, перет-воренні, вдосконаленні оточуючого світу, при цьому особливістю породжуваної суб’єктом ак-тивності є її творчий характер, який виявляєть-ся у цілепокладанні та життєвих стратегіях.  К. О. Абульханова підкреслює, що суб’єкт – не вершина досконалості, а рух до неї: „Суб’єкт не є еталоном і межею досконалості. Він постійно 
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розв’язує завдання вдосконалювання, це його життєве завдання, що постійно відновлюєть-ся» [27, с. 49]. Помислити себе суб’єктом означає мати прагнення до організації цілісного контуру діяльності, ініціювати її, а не просто виконувати, займаючи позицію об’єкта. Уявлення про себе як суб’єкта діяльності чи її об’єкта робить людину успішною або невдахою, конкурентоздатною або незатребуваною. Стати ж суб’єктом може лише та особистість, яка досягла оптимального рівня розвитку своєї людяності, етичності. Якість особистості як суб’єкта виявляється в оптимальному способі організації власного жит-тєвого шляху, спілкування, діяльності. „Якості особистості як суб’єкта життєвого шляху прояв-ляються у способі вирішення протиріч, що вини-кають у її життєвому шляху при здійсненні його організації» [2, с. 25]. Використання людиною власних психологічних ресурсів у якості засобів забезпечення життєдіяльності піднімають осо-бистість до вищих рівнів суб’єктного буття, утворюючи її своєрідну й індивідуальну струк-туру, котра виражається у вироблених стратегі-ях і стилях життя та пізнання [1]. Суб’єкт інтег-рує особистість як систему зі світом, тобто за-безпечує її взаємодію з дійсністю у формах дія-льності, пізнання, спілкування. Причому, суб’єкт задає стратегічні напрямки взаємодії зі світом, через сукупність яких він прокладає ту чи іншу лінію життя особистості. Активність суб’єкта, як інтеграл домагань, саморегуляції і задоволенос-ті, проявляється насамперед у структуруванні ним своєї діяльності, визначенні її задач, їх пос-лідовності, узгодженні зовнішніх подій діяльності з власними зусиллями, організації її простору.  Л. І. Божович наголошує на здатності суб’єкта ініціювати власну активність, діяти самостійно на основі свідомо поставлених цілей і прийнятих намірів, оволодівати світом, творити себе, ство-рювати новий соціальний досвід [5].  З позицій системного підходу (Б. Ф. Ломов, П. Є. Рєшетніков) суб’єкт виступає одним із рів-нів розвитку людини і формою організації його системних властивостей [26; 38; 39]. Специфіка системного підходу полягає у розкритті цілісності суб’єкта як системи і забезпечуючих її механізмів, виявленні різноманітних типів зв’язків у структу-рі суб’єкта та їх синтезуванні у певну єдність.  При включенні у діяльність суб’єкт проявля-ється як система, функціями котрої є: самореалі-зація, об’єктивізація, саморозвиток людини у діяльності.  Представники системомиследіяльнісного під-ходу (Ю. В. Громико, Ю. М. Швалб, Г. П. Щедрови-

цький) у науковому обігу використовують по-няття суб’єкта колективної миследіяльності та суб’єкта соціального проектування, здатного ста-вити цілі розвитку та визначати майбутнє [9–11; 54; 56; 59–61].  З точки зору освітньо-просторового підходу (О. Я. Данилюк, Ф. Г. Івлєва, Т. В. Ткач) людина постає суб’єктом навчання, культури, історично-го процесу, власної життєтворчості [15; 49–51].  У задачному підході (Г. О. Балл, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, В. О. Моляко, В. В. Рєпкін, Ю. М. Швалб) постає питання про постановку задачі на саморозвиток суб’єкта, при цьому зада-ча виступає базовою системною одиницею орга-нізації конкретного акту пізнавальної і практич-ної діяльності суб’єкта.  Задача, як мета діяльності у визначених су-б’єктом умовах, об’єднує у цілісну систему осо-бисті мотиви пізнавальної або практичної акти-вності; інтелектуальну здібність до аналізу ситу-ації і визначення конкретних умов діяльності; інтенції особистості і здатність до усвідомлення предмету і засобів діяльності [55].  Становлення суб’єкта діяльності відбуваєть-ся через засвоєння: послідовності задач, що ви-рішуються у цій діяльності, та функціональної структури постановки та рішення задач, що при-зводить до усвідомленої фіксації суб’єктом спо-собу рішення задачі, перетворює суб’єкта навча-льної діяльності на суб’єкта проектування влас-ної навчальної діяльності [57], тобто суб’єкта самозмінювання [4; 12–14; 31; 37; 53; 57; 58; 62].  Представники компетентнісного підходу (А. О. Деркач, Е. Ф. Зеєр, А. К. Маркова, О. М. Нові-ков, А. П. Павліченко, А. М. Павлова, Дж. Равен, Н. О. Садовнікова, Ю. Г. Татур, Ю. М. Швалб) пос-луговуються поняттям суб’єкта саморозвитку [16; 17; 30; 32; 34; 35; 36; 47; 48; 55], що володіє певним набором знань, умінь, навичок та компе-тенцій, здатного до життєдіяльності та творчос-ті у широкому та мобільному колі різноманітних контекстів, усвідомлює соціальну відповідаль-ність й етичну складову професійної діяльності.  Компетентнісний підхід акцентує увагу не на сумі знань, а на здатності застосовувати їх на практиці. Сформована компетентність проявля-ється виключно у реальній діяльності суб’єкта і представляє собою цілісний комплекс його знань, умінь, психологічних якостей і професій-них позицій [62].  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КАТЕГОРИАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ПОНЯТИЯ СУБЪЕКТА 

В статье трактуется понятие субъекта различных теоретико-методологических подходов. Выделены 
критериальные характеристики субъекта.  

Ключевые  слова :  субъект, категория, деятельностный подход, субьектоличностный подход, субьек-
тодеятельный подход, системный подход.  
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DEFINITION  
OF SUBJECTS CATEGORICAL 

The paper is treated by various concepts of theoretical and methodological approaches. Highlight criterial proper-
ties subject.  

Ke ywo rd s :  subject, category, approach, sub'yektoosobystisnyy approach sub'yektodiyalnisnyy approach, system 
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