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STUDENT SUBJECTIVITY AS A PEDAGOGICAL CONDITION FOR THE FORMATION OF THEIR 
COGNITIVE AUTONOMY WHILE LEARNING

Abstract. The purpose of the research is to substantiate student subjectivity as a pedagogical condition for 

the formation of their cognitive autonomy while studying in higher educational institutions. The methodology of the 

research involves using the foundations of general pedagogy for the formation of cognitive autonomy, higher school 

pedagogy, competency-based approach as, well philosophical and general scientifi c approaches to understanding the 

concepts. The authors also used systematic, activity, social and pedagogical approaches to pedagogical concepts and 
phenomena, methods of theoretical analysis of scientifi c sources, methods of generalization, synthesis, applied clas-
sifi cation of ways and ways of formation of cognitive independence. The scientifi c novelty of the article is in iden-

tifying mutual infl uence and interrelations between students’ cognitive autonomy and their subjectivity, substantiating 

the subjectivity as a pedagogical condition for student cognitive autonomy formation, identifying the ways of students 

cognitive autonomy formation through subjectivity. Conclusions. It is determined that subjectivity is a pedagogical 

condition for student cognitive autonomy formation. The subject person is independent in doing any kinds of activities. 

The formation of cognitive autonomy is possible through active methods and forms of learning, by  ensuring students’ 

subjectivity at 3 levels, each of which has its own ways of realization. The levels are: a public level, a system of a coun-

try’s higher education system, a system of a higher educational institution. The ways of forming cognitive independence 

are: updating the content of higher education: new disciplines (decision theory, foundations of democracy in education, 

formation of life and general educational skills); access to resources of out-of-class work; ensuring the participation of 

students in the educational process as equal teachers and administration. 

Key words: cognitive autonomy, student subjectivity, pedagogical condition, the subject of study, cognitive activity.
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СУБ’ЄКТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ 
ЇХ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ В НАВЧАННІ

Анотація. Мета дослідження – обґрунтувати суб’єктність студентів як педагогічну умову формування їх 

пізнавальної самостійності в навчанні закладах вищої освіти. Методологія дослідження передбачає використання 

основ загальної педагогіки щодо формування пізнавальної самостійності, педагогіки вищої школи, компетентнісного 

підходу, а також філософських та загальнонаукових підходів до розуміння понять. Автори використовували також 

системний, діяльнісний, соціально-педагогічний підходи до педагогічних понять і явищ, методи теоретичного ана-

лізу наукових джерел, методами узагальнення, синтезу, застосовували класифікацію способів і шляхів формування 

пізнавальної самостійності. Наукова новизна статті полягає у виявленні взаємовпливу і взаємозв’язків між пізна-

вальною самостійністю студентів та їх суб’єктністю, обґрунтуванні суб’єктності як педагогічної умови формування 

пізнавальної самостійності, виявленні способів формування пізнавальної самостійності студентів через суб’єктність. 

Висновки. Визначено, що суб’єктність є педагогічною умовою формування пізнавальної самостійності студентів. 

Суб’єктна людина самостійна в будь-яких видах діяльності. Формування пізнавальної самостійності можливе через 

активні методи і форми навчання, через забезпечення суб’єктності студентів на 3 рівнях, кожен з яких має свої способи 

реалізації: суспільний; у системі всієї вищої освіти країни, в системі окремого закладу вищої освіти. Шляхами формуван-

ня пізнавальної самостійності є: оновлення змісту вищої освіти: через нові навчальні дисципліни (теорія прийняття 

рішень, основи демократії в освіті, формування життєвих і загальнонавчальних вмінь); звернення до ресурсів позаау-

диторної роботи; забезпечення участі студентів в освітньому процесі як рівних викладачам та адміністрації. 

Ключові слова: пізнавальна самостійність, суб’єктність студентів, педагогічна умова, суб’єкт навчання, 

пізнавальна активність.

Постановка проблеми. Підвищення якості вищої освіти в контексті євроінтеграції означає збільшен-
ня самостійної роботи студента, необхідність для цього пізнавальної самостійності, яка дозволяє людині 
самостійно ставити цілі, самостійно знаходити найефективніші для себе шляхи їх досягнення. Тому можемо 
пов’язати пізнавальну самостійність зі свідомим вибором людини, відповідальністю за нього, креативніс-
тю, розвитком, що характерно для суб’єктної особистості. Самостійність та суб’єктність людини роблять її 
конкурентоспроможною, вони взаємопов’язані, взаємозалежні. Але пізнавальна самостійність, суб’єк-
тність не виділені як окремі компетентності в освіті, хоча забезпечують її якість. На суб’єктності особистості 
в навчанні сьогодні наголошує в своїх промовах міністр освіти та науки України Г. Новосад. Формування 
ж суб’єктності студента є новою педагогічною умовою формування пізнавальної самостійності студента і 
нагальним завданням закладів вищої освіти, а пізнавальна самостійність є її результатом і проявом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуючі науково-педагогічні дослідження стосуються 
формування пізнавальної самостійності особистості переважно через методи проблемного навчання, 
активізацію навчання, застосування методу самостійної роботи в процесі навчання (Брушлинский, 1983, 
Лозова, 2000, Махмутов, 1983, Шамова, 1982, Щукина, 1988 та інші). Цей напрямок досліджень пізніше 
не розвивався. Суб’єктність досліджувалася щодо учнів шкіл, сім’ї, майбутніх фахівців різних сфер, в пра-
вовому, політичному і соціологічному аспектах (Агулов, 2010, Адамська, 2010, Кульбіда, 2005, Оленич, 
2009, Пелипчук, 2007, Потеряйко, 2005, Сєваст’янова, 2007, Тітов, 2007, Трубавіна, 2009, Щерба, 2010), 
але не в контексті формування пізнавальної самостійності в закладі вищої освіти. 

Мета статті – обґрунтувати суб’єктність студентів в освітньому процесі закладу вищої освіти як пе-
дагогічну умову формування пізнавальної самостійності студентів. 

Виклад основного матеріалу. Суб’єкт – той, хто сам здійснює будь-яку діяльність, діє цілеспря-
мовано, у т.ч. щодо себе. Йому протилежний об’єкт – той, на кого спрямована діяльність для перетво-
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рень, у т.ч. щодо нього самого. Суб’єкт впливає на себе, оточення, середовище, діяльність. Об’єкт же сам 
перетворюється в заданому напрямку під впливом того, хто на нього впливає. Отже, об’єкт навчання 
здатний до пізнавальної активності (яка передбачає самостійний вибір шляхів поставленої ззовні зада-
чі), але не до пізнавальної самостійності, коли задачі ставить собі сама людина і сама обирає найкращі 
для себе шляхи їх досягнення. Тому пізнавальна активність є шляхом до пізнавальної самостійності, а 
об’єктність – шлях, який не завжди приводить до суб’єктності. Формування суб’єктності не відбувається 
швидко, за діяльнісним підходом, вона формується і виявляється у діяльності. Педагогам треба знайти 
види діяльності, які сприяють формуванню суб’єктності і включати до них студентів. Як доводить тео-
ретичний аналіз джерел (Адамська, 2010, Оленич, 2009, Пелипчук, 2007, Потеряйко, 2005, Тітов, 2007, 
Щерба, 2010), суб’єктність – інтегральна якість особистості, яка складається з таких компонентів: ког-
нітивний, мотиваційно-смисловий, поведінковий, емоційно-рефлексивний, регуляційний компоненти; 
вона виявляється у безконфліктному вирішенні проблем, реалізації своїх прав у середовищі на основі 
виваженого прийняття рішень, контролі себе і своєї діяльності; це право- й дієздатна людина. Вона пря-
мо пов’язана із життєвими вміннями, відповідальністю, цілепокладанням. Маємо вплив суб’єктності на 
формування пізнавальної самостійності, що дозволяє її розглядати як педагогічну умову формування 
пізнавальної самостійності студентів.

Студенти живуть в суспільстві і відчувають на собі його вплив. У цьому контексті шляхами форму-
вання суб’єктності молоді є, як доведено (Оленич, 2009, Потеряйко, 2005, Терешкун, 2005, Тітов, 2007, 
Щерба, 2010): основні об'єктивні чинники: політико-економічні та соціокультурні тенденції глобального 
характеру та трансформаційні суспільні процеси внутрішнього характеру; молодіжний рух; демократи-
заця педагогічного процесу; політична суб’єктивація, становлення національної ідеї, діяльність органів 
самоврядування. Ми можемо навчити студентів критичному мисленню і прийняттю виважених рішень, 
аналізу суспільної думки і поведінки, захисту від маніпуляцій, а також свідомому вибору і регуляції своєї 
поведінки, залученню до управління освітнім процесом, національному вихованню в позааудиторній 
роботі. Це все сприятиме формуванню їх суб’єктності і прояву її уже в навчанні як пізнавальної самостій-
ності. Доведено, що в закладах освіти можливі педагогічні шляхи формування суб’єктності студентів: 
гуманістична парадигма професійного виховання; гуманістична філософія освіти; творча діяльність; 
використання навчального діалогу (Адамська, 2010, Агулов, 2010). Ми б додали ще педагогіку ненасиль-
ства як основу усунення нерівності в закладі освіти. 

Сформулюємо шляхи формування пізнавальної самостійності на основі забезпечення суб’єктності сту-
дентів і узагальнення джерел з проблеми (Агулов, 2010; Адамська, 2010, Кульбіда, 2005, Пелипчук, 2007, 
Сєваст'янова, 2007, Тітов, 2007: оновлення змісту вищої освіти: теорія прийняття рішень, основи демокра-
тії в освіті, формування життєвих і загальнонавчальних вмінь як загальних компетентностей; звернення 
до ресурсів позааудиторної роботи для формування життєвих умінь, цілепокладання, відповідальності, 
творчої реалізації, культури миру, академічної доброчесності, моральної культури, стресостійкості, наці-
онального виховання тощо; забезпечення участі студентів в освітньому процесі як рівних викладачам та 
адміністрації, сприяння студентському самоврядуванню; створення психологічних умов для формування 
суб’єктності особистості (використання інтерактивних методів навчання, актуалізація розвивального потен-
ціалу психологічної освіти, проблематизація освітнього змісту, активація самостійності студентів); наявність 
психолого-педагогічного супроводу розвитку суб'єктності майбутніх фахівців; використання педагогічних 
шляхів формування суб’єктності студентів: педагогіки ненасильства, гуманістичної філософії освіти, гума-
ністичної парадигми професійного виховання, навчального діалогу і творчої діяльності.
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Висновки і перспективи подальших розвідок питання. На основі викладеного можна уза-
гальнити поняття суб’єктності як педагогічної умови формування пізнавальної самостійності студентів 
таким чином: це інтегральна якість особистості, що виявляється в навчальній та інших видах діяльності 
щодо зміни цієї діяльності, у високому рівні свідомості студента, його внутрішній мобілізації та органі-
зації для вирішення задач; у тому, що людина вміє безконфліктно вирішувати проблеми і реалізовувати 
свої права в освітньому середовищі. Суб’єктна людина самостійна в навчанні. Виділяємо такі рівні спо-
собів і шляхів формування суб’єктності студентів для формування їх пізнавальної самостійності: суспіль-
ний; в системі всієї вищої освіти; конкретного закладу вищої освіти. Шляхами формування пізнаваль-
ної самостійності через суб’єктність студентів є: оновлення змісту вищої освіти; звернення до ресурсів 
позааудиторної роботи; забезпечення участі студентів в освітньому процесі як рівних викладачам та 
адміністрації; створення психолого-педагогічних умов для формування суб’єктності. Перспективами по-
дальших досліджень є виявлення переліку та ефективності методик і технологій реалізації цих способів і 
шляхів для формування пізнавальної самостійності студентів.
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