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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ 

Анотація 

В статті розглянуто сучасний стан та основні тенденції досліджень 

суб’єктності, визначено їх спрямованість на визначення вікових і 

професійних особливостей, що охоплюють вікові групи всіх категорій - від 

немовлят до старості; також проаналізовано тенденцію подальшого 

пошуку компонентів структурної організації суб’єктності, її рівнів прояву 

та феноменів. Зроблено висновок про актуальність теми суб’єктності у 

віртуальному освітньому просторі у зв’язку з подальшою інтеграцією 

інфокомунікативних технологій мережі Інтернет та віртуальності в 

повсякденне життя, та пов’язаними з цією тенденцією різними видами 

діяльності - роботи, навчання, спілкування тощо. Визначено роль 

саморозвитку та самопроектування у суб’єктності та розглянуто розвиток 

інтелекту як чинник суб’єктної активності та існування суб’єктності в 

цілому. Окреслено перспективні напрями досліджень суб’єктності, такі як:  

суб`єктність у віртуальності; дослідження технологій формування та 

розвитку суб’єктності, зокрема для протидії шкідливим явищам Інтернету 

та інформаційній війні; визначення впливу на суб’єктність та 

суб’єктну активність нових технологій (мережі Інтернет, віртуального 

освітнього середовища, електронних гаджетів, віртуалізації, штучного 

інтелекту тощо). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СУБЪЕКТНОСТИ 

Аннотация 

В статье рассмотрено современное состояние и основные тенденции 

исследований субъектности, определена их направленность на определение 

возрастных и профессиональных особенностей, охватывающих возрастные 

группы всех категорий - от младенцев до старости; также 

проанализированы тенденции дальнейшего поиска компонентов 

структурной организации субъектности, ее уровней проявления и 

феноменов. Сделан вывод об актуальности темы субъектности в 

виртуальном образовательном пространстве в связи с дальнейшей 

интеграцией инфо-коммуникативних технологий сети Интернет и 

виртуальности в повседневную жизнь и связанными с этой тенденцией 

различными видами деятельности - работы, учебы, общения и тому 

подобное. Определена роль саморазвития и самопроектирования в 

субъектности и рассмотрено развитие интеллекта как фактора 

субъектной активности и существования субъектности в целом. 

Определены перспективные направления исследований субъектности, такие 

как: субъектность в виртуальности; исследования технологий 

формирования и развития субъектности, в частности для противодействия 

вредным явлениям Интернета и информационной войне; определение 

влияния на субъектность и субъектную активность новых технологий 

(Интернет, виртуальной образовательной среды, электронных гаджетов, 

виртуализации, искусственного интеллекта и т.д.). 
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CURRENT RESEARCH TRENDS OF THE SUBJECTNESS 

Summary 

The article is examined the current state and main tendencies of subjectness 

studies, their focus on determining the age and professional features, covering all 

categories of age groups: from babies to old age; the tendency of further search 

for components of the structural organization of subjectness, its levels of 

manifestation and phenomena are also analyzed. The conclusion about the 

relevance of the subjectness theme in virtual learning environment is made due to 

the further integration of infocommunication technologies like the Internet and 

virtuality into everyday life, and related to these trend different activities: work, 

study, communication, etc. The subjectness role of self-development and intellect 

development as a factor in the activity of subjectness activity and the existence of 

subjectness in general is defined. Also further prospects for the study of 

subjectness are highlighted, such as: the subjectness in virtuality; research of 

subjectness technologies formation and development, in particular for 

counteraction to harmful phenomena of the Internet and information warfare; 

definition of the influence on subjectness and subjectness activity of new 

technologies (like Internet, virtual educational environment, electronic gadgets, 

virtualization, artificial intelligence, etc.). 

Keywords: subject, subjectness, subjectness activity, development of 

subjectness activity, levels of subjectness development. 



 

Постановка проблеми. З кожним днем електронний інструментарій 

мережі Інтернет, технології віртуальної реальності, інші новітні 

телекомунікаційні розробки все більше залучаються  до суспільної сфери, і, 

відповідно, життя все більше віртуалізується. Процеси навчання, праці, 

спілкування та відпочинку вже здійснюються у віртуальному просторі, і така 

тенденція буде лише поглиблюватися з часом. Спілкування у соціальних 

мережах поступово заміщує звичайне, «живе» спілкування, охоплюючи весь 

спектр комунікацій - від розважальних до професійних. Наявні наукові 

дослідження цілком підтверджують ці тенденції, активно реагуючи на 

актуальні проблеми та запити суспільства щодо їх впливу на процеси нової 

дійсності. Оскільки означені технології чинять неоднозначний вплив на 

розвиток особистості, постають питання значення суб’єктності у 

віртуальному просторі та насиченому віртуальністю реальному житті. Для 

суспільного благополуччя та успішного подолання новітніх викликів 

важливо, щоб і користувачі мережі Інтернет,  і люди взагалі, знаходячись у 

сучасних умовах, залишалися або ставали суб'єктними. 

Метою статті є огляд сучасного стану та тенденцій психологічних 

досліджень суб’єктності.  

Сучасний етап досліджень суб’єктності характеризується, в основному, 

тенденцією до визначення її вікових і професійних психологічних 

особливостей, а також рівнів розвитку. Разом з тим, продовжується пошук 

компонентів суб’єктності та її структурної організації. 

Почнемо аналіз з тенденцій досліджень основних вікових особливостей 

суб’єктності. Так, В.В. Халікова, досліджуючи суб'єктність дошкільників, 

визначає її як особливу якість особистості, що спонукає дитину до 

активності, усвідомленості, креативності, до здійснення внутрішніх потреб 

по перетворенню дитячо-батьківських відносин і самостійному дослідженню 

проблем, що виникають у взаємодії з батьками з метою відкриття дитиною 

нового способу поведінки. У структурі суб'єктності дитини автор вважає 



найбільш значущими такі характеристики як активність, усвідомленість, 

креативність, що розкривають його індивідуальність, виражену в прагненні 

дитини до досягнення своїх цілей у взаємодії з оточуючими, за допомогою 

порівняння своїх дій із соціокультурними зразками [22]. 

Особливостями суб’єктності молодших школярів, за І.Г. Тітовим [21], 

є: 

 активне прагнення дитини до розширення смислової основи 

власної учіннєвої діяльності; 

 виникнення мотивації самозмінення; 

 розвиток вольової регуляції власної психічної діяльності; 

 рефлексивний розвиток сфери самосвідомості; 

 становлення пізнавальних здібностей, у тому числі й творчої 

уяви. 

О.В. Кірєєва досліджувала суб’єктність старшокласників [5]. Вона 

слушно  пов’язує рівень і характер суб'єктності особистості в діях по вибору 

з уявленням про ситуацію вибору в цілому, зазначаючи, що поняття 

«суб'єктність особистості у виборі» успішно операціоналізується шляхом  

прояву таких характеристик, як: активність; цілеспрямованість; рефлексія; 

свобода вибору та відповідальність за нього в конструюванні набору 

альтернатив,  критерії їх оцінювання тощо. Л.М. Новик теж вважає, що в 

юнацькому віці основні психологічні механізми розвитку суб’єктності 

особистості співвідносяться з базовими структурними компонентами її 

самосвідомості, та  розглядає суб’єктність як складну системно-інтегративну 

властивість особистості, яка відображує її здатність до активного 

усвідомленого перетворення себе й оточуючої дійсності, виражає 

характеристику свідомої самореалізації людиною своєї внутрішньої 

природної сутності, визначає її як суб’єкта життєдіяльності та робить 

автономною у своїх життєвих проявах. Суб’єктність при цьому є результатом 

освоєння соціального досвіду [13]. Дослідження, проведені Є.В. 



Селезньовою, показують, що з підвищенням ефективності реалізації 

життєвих планів і якості їх результатів  зменшується потреба в соціальному 

схваленні, тобто  розвиваються такі складові суб'єктності, як автономність і 

незалежність [18]. С.Б. Кузікова акцентує увагу на суб’єкті саморозвитку в 

юнацькому віці, наголошуючи на тому, що суб’єктність досягається 

виключно через саморозвиток, і розглядає її в якості інтегратору здатності 

людини до керованого, усвідомленого саморозвитку. Суб’єктність ініціює всі 

види людської активності і сприяє її результативності, що передбачає 

позицію творця власного життєвого шляху. При цьому, на її думку,  суб’єктні 

якості можуть розвиватися в кожній людині, однак суб’єктність не є 

вродженою [7]. 

Досліджуючи суб'єктність студентів, М.М. Боритко [4] тлумачить її як 

стан особистісного і професійного розвитку, що виражається в здатності 

успішно адаптуватися до освітньої, соціокультурної ситуації; в потребі до 

прояву активності, самостійності, в організації; в усвідомленні 

відповідальності за створення умов свого розвитку. Ознаками стану 

суб’єктності є: 

 управління власними діями; 

 моделювання, планування способів своєї діяльності, взаємодій; 

 реалізація намічених програм; 

 контроль ходу дій та адекватна оцінка їх результатів, взаємодій; 

 рефлексування власної діяльності, діяльності інших, взаємодія. 

Проведені З. Адамською дослідження рівня суб’єктності студентів-

психологів виявили такі тенденції: на першому курсі показники суб'єктності 

низькі, але при цьому вищі в порівнянні з другокурсниками та випускниками; 

на другому курсі спостерігається суттєве зниження показників суб’єктності. 

У випускників відбувається незначне зростання показників, часто не 

перевищуючи ці показники  у першокурсників. Студентам притаманний 

середній рівень розвитку суб'єктності протягом усього навчання, і робиться 



висновок, що навчання у виші не розвиває суб'єктність. Показниками 

суб'єктності виступали:  внутрішня навчально-професійна  мотивація, 

мотивація  досягнення,  сенсожиттєві орієнтації,  самоактуалізація, 

інтернальність, відповідальність, рефлексивність, загальне  самоставлення та  

автономність в навчально-професійній діяльності [1]. Мотивація суб’єктності 

може бути досліджена в рамках певних моделей (див. більш докладно [8]). 

Говорячи про суб'єктність молоді, В.В. Алієв визначає її як здібність 

молодих людей до прояву самостійної ініціативи в соціумі, що зумовлена 

наявністю конкретної мети, мотивацією, розвиненим механізмом 

саморегуляції, усвідомленням своєї ролі та відповідальності, а також 

наявністю усвідомленої позитивної життєвої стратегії [2].  

У сучасних дослідженнях розглядається також  і проблема  

забезпечення суб’єктності учнів, зокрема,  при дистанційному навчанні.  В.В. 

Ягупов визначає основні  напрямки  діяльності  щодо  цього, серед яких  

цілеспрямоване забезпечення міжособистісної навчальної взаємодії у системі 

«педагог-учень»;  гуманітаризація змістовного компонента навчального 

матеріалу;   гуманізація  і  демократизація  методичного  компонента  

навчального процесу, що передбачає діалог, розвиток, самоуправління та 

стимулювання автономності учнів у навчальній діяльності;  встановлення 

суб’єкт-суб’єктних взаємин у системі «учень – учень»;  культурна,  

професійна  і  суб’єктна  ідентифікація  учнів  спочатку  як суб’єктів 

навчальної, а згодом і професійної діяльності. При цьому наголошується, що 

самоідентифікація учнів є шляхом до суб’єктної поведінки в професійному 

середовищі [23]. 

У літньому віці специфіку  суб’єктності І.Г. Коваленко-Кобилянська 

вбачає у рівнях збереження ідентичності, самосприйняття, виразності Я-

Образу тощо. Оскільки основою суб’єктності людини є здатність до діяльної 

активності та прагнення до певної мети, то саме тому в літньому віці 

знаходити перспективні цілі стає значно складніше [6]. 



Наступною суттєвою  тенденцією сучасних досліджень суб’єктності є 

визначення її рівнів і відповідних структурних компонентів кожного з них. 

V.S. Biskup вважає рівень суб'єктності молодого покоління тим 

фундаментом, на якому стоїть міцна і незалежна держава, формується 

консолідоване суспільство, для якого найвищою цінністю є повага до прав і 

свобод кожного громадянина. І зазначає, що рівень розвитку суб'єктності 

значною мірою визначається суспільними настроями і суспільною 

свідомістю, які впливають на формування важливих параметрів суб'єктності 

[27]. Т.К. Окушко акцентує увагу на важливості використання принципу 

самоактивності та саморегуляції при вихованні в особистості громадянської 

позиції, адже він сприяє розвитку суб’єктних характеристик і формує 

почуття відповідальності за її реалізацію [15]. 

О.В. Кірєєва виділяє наступні варіанти (рівні) прояву суб'єктності 

старшокласників, пов’язані з діями вибору: 

 «передана суб'єктність» характерна для старшокласників, які 

відзначають відсутність власної суб'єктності в діях вибору, і наділяють 

значущих інших максимальним рівнем суб'єктності у всіх діях щодо вибору; 

 «передано-розподілена суб'єктність» характерна для 

старшокласників, що проявляють суб'єктність в малій частині дій по вибору, 

і які приймають максимальний рівень суб'єктності значущих інших в 

більшості дій щодо вибору; 

 «розподілена суб'єктність» характерна для старшокласників, що 

наділяють і себе, і інших значущих суб’єктністю максимального рівня в усіх 

діях щодо вибору; 

 «автономно-розподілена суб'єктність» характерна для 

старшокласників, що мають максимальний рівень суб'єктності у всіх діях 

щодо вибору, та визнають суб'єктність в інших значущих в  малій частині дій 

щодо вибору; 



 «автономна суб'єктність» характерна для старшокласників, що 

проявляють суб'єктність у всіх діях щодо вибору, та відзначають відсутність 

включеності інших в дії щодо їх вибору [5]. 

Цікавим і продуктивним є дослідження рівнів суб’єктності та шляхів її 

набуття Н.Я. Большунової  [3]. Вона визначає суб'єктність як квінтесенцію 

індивідуальності, що інтегрує в собі всі рівні існування людини, всі її якості, 

що і дозволяє суб'єкту бути автором власного життя, здійснювати 

«домобудівництво»: саморегуляцію, вирішувати протиріччя між особистим і 

соціальним, соціально значимим і соціокультурним, «долинним» і 

«гірським» в горизонті базових, об'єктивних людських цінностей. Авторка 

вважає структурними компонентами суб'єкта рефлексію, відповідність 

соціокультурним підставам (абсолютним цінностям), вибір, який 

реалізується у вчинку (низці вчинків, життєвому шляху). Також до 

структурних компонентів суб’єкта відноситься так звана «ответчивость» 

(рос.): під цим поняттям розуміється  інтенція людини до міри людського в 

людині, певний відгук людини на заклик до соціокультурного розвитку, 

відчуття та переживання цього виклику і здійснення руху. 

 Ми  вважаємо, що це поняття є певною мірою продуктивним для 

розгляду суб'єктності, оскільки в ньому виділені такі важливі аспекти 

суб'єктності, як відношення до цінностей, до соціокультурних зразків,  як 

власне виявлення сенсу цінностей, так і зусилля по їх виявленню, саморух і 

саморозвиток. У подальшому розгляді ми, у разі необхідності, будемо 

звертатися до запропонованого нами українського еквіваленту цього поняття 

– «респонсивність». Н.Я. Большунова вважає, що респонсивність є більш 

загальною категорією  відносно таких понять, як відображення, реакція, 

наслідування, установка,  оскільки вони є різними сторонами респонсивності. 

Під рефлексією, як структурним компонентом суб’єктності, вона розуміє  

соціокультурні зразки, властиві певному типу культури, тобто це 

соціокультурна рефлексія, яка пов'язана з респонсивністю соціокультурними 

зразками [3].  



У  дослідженні умов та засобів розвитку суб’єктності авторка  доходить 

до таких висновків: 

 суб'єктність являє собою авторство власного життя, яке 

виражається в здатності до побудови власної індивідуальності на основі 

прагнення людини до досягнення адекватної собі форми духовності, своєї 

людської справжності за допомогою порівняння своєї поведінки, переживань, 

уявлень про світ з соціокультурними зразками – сукупністю цінностей, 

властивих певному типу культури; 

 суб'єктність актуалізується у вчинку, який являє собою момент 

виявлення людиною своєї справжності, та одночасно - затвердження в світі 

онтологічності об'єктивних цінностей (істини, правди, добра, краси тощо); 

 суб'єктність є результатом соціокультурного (духовного) 

розвитку людини, яке являє собою особливий і відносно самостійний  

простір, що дозволяє людині побудувати певне відношення до світу і до 

самого себе, виявити єдність кінця і нескінченності людини і світу [там 

само]. 

Засобом розвитку суб'єктності в аналізованій концепції, відповідно до 

сучасних підходів наративної психології, вбачається  текст як соціокультурне 

явище, як особливий «голос», висловлювання в усіх його формах, 

включаючи вербальну, музичну, образотворчу і вчинок. 

 Етапи розвитку суб'єктності, за Н.Я. Большуновою, відповідають 

віковій періодизації, однак їх розгляд закінчується на аналізі молодого віку: 

 немовляцтво: як неясне розрізнення (вибір) між духовно 

«темним» і «світлим», поява респонсивності до любові і турботи з боку 

близьких, соціокультурної рефлексії як переживання, відчуття в собі людини, 

індивідуальності у відповідь на такі соціокультурні тексти, як ім'я, 

колискова, іграшка; 

 ранній вік: як виявлення свого Я - індивідуальності, відмінної від 

інших людей і від предметного світу, поява респонсивності в формі 

переживання емпатії до близьких і до всього, що дитина одушевляє і 



одухотворяє. В якості текстів виступають потішки, іграшки, кумулятивні 

казки; 

 дошкільний вік: поява й неусвідомлена рефлексія образу духовно 

«світлого», як протилежного «темному», на основі казки - як особливого 

соціокультурного тексту, становлення респонсивності соціокультурним 

зразкам, представленим в казці, поява вибору і вчинку в умовах ігрової 

діяльності, та спілкування в формах близькості (любові, прийняття) по 

відношенню до однолітків і дорослих; 

 молодший шкільний вік: поява і респонсивність нормативному 

соціокультурному зразку, представленому в художніх текстах, вчинках 

дорослих, шкільних вимогах; здійснення вчинків відповідно до соціальних 

норм і правил на основі усвідомленої соціокультурної рефлексії; 

 підлітковий вік: рефлексія «темного і світлого» в собі та світі на 

основі критичного переосмислення цінностей, виявлення смислів правил і 

норм; індивідуалізація соціокультурних зразків; 

 юність: поява рефлексії - трансцендування, виявлення духовного 

«Я»; респонсивність соціокультурним зразкам, як заходам людського в 

людині, представленим в різних соціокультурних текстах (філософських, 

художніх, вчинках інших людей); 

 молодість: починається реалізація у вчинках здобутої 

суб'єктності, що виявляється у виборі життєвого шляху (домобудівництві, 

авторстві власного життя) [3]. 

У свою чергу, А.А. Плігін виділяє наступні рівні розвитку суб'єктності 

студента в освітньому процесі: суб'єкт діяльності;  суб'єкт свого розвитку; 

суб'єкт своєї духовності; суб'єкт свого життя (життєвого шляху) [17]. 

Отже, рівні суб’єктності вбачаються дослідниками як певні перехідні 

етапи здійснення саморозвитку та розвитку особистості та інтелекту, або 

адаптації до суб’єктності інших чи умов навколишнього середовища, або, 

іншими словами, рівні суб’єктності корелюють з  розвитком індивідуальності 

особистості, та,  ймовірно, мають кроскультурну специфіку. 



Ми вважаємо, що на грунті проведеного вище теоретичного аналізу 

можна запропонувати такі рівні розвитку суб’єктності на прикладі 

саморозвитку:  реактивність (найнижчий), досуб’єктність, підсуб’єктність, 

взаємосуб’єктність, та, власне, суб’єктність (найвищий) [9]. 

Продовжує свій розвиток школа В.А. Петровського, який розробив  

декілька методів і принципів дослідження  та ввів такі поняття як 

«відображена суб’єктність», «повернута суб’єктність», «транссуб'єктність» 

тощо. Дослідження суб’єктності В.А. Петровським призвело до 

виокремлення такого поняття як суб'єктогенез. Під суб'єктогенезом 

розуміють породження здатності людини до самодетермінації власної 

активності. Під час процесу суб'єктогенезу осягаються закони світобудови, 

які стають основою для подальшої організації причинно-наслідкових зв'язків 

між світовими процесами, частиною яких є наше власне життя [16]. 

Актуальним напрямком досліджень в світлі прямої агресії та 

інформаційної війни щодо України є тема суб’єктної активності при 

дистанційній груповій роботі з постраждалими в зоні АТО. Підставами 

виступають у когерентних структурах явища суб’єктної активності та 

комунікативної компетентності. Відзначається важливість та перспективи 

застосування групової роботи, наприклад навчально-психологічних інтернет-

тренінгів, що здійснюються з постраждалими з зони АТО в контексті 

віртуального освітнього середовища в якості психолого-педагогічного 

завдання, вирішення якого здатне підвищувати цілеспрямованість і 

послідовність відповідного навчально-психологічного процесу, сприяти його 

психологічній безпеці та гнучкості, ефективності для розвитку особистості в 

цілому [11;12]. 

Велика кількість досліджень присвячена компонентам суб’єктності, 

умов її прояву та суб’єктній активності. Так, Г.В. Мухіна як основні 

компоненти  поняття «суб’єктність» визначає позитивну мотивацію, 

пізнавальну  активність,  самостійність, емоційність тощо. При цьому 



суб’єктність є динамічною, адже може і збагачуватись з плином часу. 

Відзначаються  різні рівні розвинутості суб’єктності та умови її прояву [10]. 

Дослідження розвитку суб’єктної активності дорослих у віртуальному 

просторі проводять П.П. Дітюк (технології формування суб’єктної 

активності); І.Г. Коваленко-Кобилянська (специфіка суб’єктної активності в 

геронтогенезі); М.М. Назар (явища суб’єктної активності та комунікативної 

компетентності); М.Л. Смульсон [6;8;11;20].  М.Л. Смульсон розуміє 

суб’єктність як потенціал людини (інтелектуальний і фізичний) до 

діяльності, що складається з певних задатків і можливостей. Суб’єктність 

детермінована процесами різної етіології, що мають вплив на перманентне 

формування суб’єктності впродовж усього онтогенезу На розвиток 

суб’єктності впливає інтегративний інтелект, зокрема,  інтелектуальні 

метакогніції. Потенціали розвитку та саморозвитку інтелекту визначають 

динамічність метакогніцій. Важливими є процеси інтелектуального 

саморозвитку та самопроектування [19;20]. 

Провідні дослідження суб’єктності у зарубіжній психології 

проводяться в контексті освіти та організації навчання. E. Levinas вважає 

відповідальність «істотною, основною і фундаментальною структурою 

суб'єктивності». Gert J.J. Biesta дещо переосмислює цей підхід, і пов’язує 

суб’єктність (суб’єктивацію) з освітою, а також з кваліфікацією та 

соціалізацією: кваліфікація має справу з придбанням знань, навичок, 

цінностей і схильностей; соціалізація має справу з шляхами, якими, через 

освіту, ми стали частиною існуючих традицій і способів дій та буття;  

суб'єктивація має відношення до суб'єктивності або «суб'єктності» тих, кого 

виховуємо. Він пропонує так змінити зміст навчання, щоб студент був його  

суб'єктом, а не об'єктом, і вважає, що суб'єктність не генерується через наші 

власні дії означування, а скоріше приходить ззовні, тобто через інших, і що 

такі поняття, як суб’єктність та ідентичність не співпадають  [24;25;26;28]. 

 



Висновки.  В статті проведено аналіз сучасного стану та основних 

тенденцій досліджень суб’єктності, показано їх спрямованість на визначення 

вікових і професійних особливостей, що охоплюють вікові групи всіх 

категорій - від немовлят до старості. З’ясовано також, що  в дослідженнях 

продовжується пошук компонентів структурної організації суб’єктності,  

рівнів її прояву та феноменів. В той же час залишається особливо 

актуальною тема суб’єктності у віртуальному освітньому просторі у зв’язку з 

подальшою інтеграцією інфокомунікативних технологій мережі Інтернет та 

віртуальності в повсякденне життя, та пов’язаними з цією тенденцією 

різними видами діяльності у віртуальному просторі  - роботи, навчання, 

спілкування тощо. Особливу роль у суб’єктності відіграє саморозвиток за 

допомогою самопроектування та розвиток інтелекту, як чинники діяльності 

суб’єктної активності та існування суб’єктності в цілому. 

 Відповідно до вищезазначеного, перспективними є поглиблення 

дослідження таких питань суб’єктності, як: 

 створення моделі суб’єктності з врахуванням її рівнів та 

структурних компонентів; 

 дослідження можливостей її розвитку та розробка відповідних 

методів та технологій; 

 подальше вивчення її вікових і професійних особливостей; 

 дослідження колективної суб’єктності та колективної суб’єктної 

активності; 

 виявлення особливостей проявів суб’єктності в різних культурах; 

 дослідження суб`єктності у віртуальному середовищі; 

 дослідження технологій формування та розвитку суб’єктності, 

зокрема для протидії шкідливим явищам Інтернету та інформаційній війні; 

 визначення впливу на суб’єктність та суб’єктну активність нових 

технологій - зокрема, мережі Інтернет, віртуального освітнього середовища, 

соціальних мереж, електронних гаджетів, віртуалізації, штучного інтелекту 

тощо. 
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