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У статті надано характеристику освітньо-професійного середовища 

ВНЗ як сфери субʾєкт-субʾєктної взаємодії. Представлено за допомогою 

моделей та охарактеризовано закономірності розвитку підсистем освітнього 

середовища у процесі субʾєкт-субʾєктної взаємодії.  

Ключові слова: субʾєкт-субʾєктна взаємодія,середовище, освітньо-

професійне середовище ВНЗ. 

 

This paper presents the characteristics of educational and professional 

environment university as area of subject-subjects interaction. The author presented 

a theoretical models and described patterns of educational and professional 

environment’s subsystems in the interaction 

Keywords: subject-subjects interaction, environment, education and 

professional environment of universities. 



Освітні парадигми завжди відзеркалюють певну культурну епоху та 

базуються на соціальному замовленні, можна сказати, що історія освіти є 

проекцією історії розвитку суспільства. Стосовно професійної підготовки ця 

закономірність відіграє визначальну роль, оскільки професіонал у будь-якій 

галузі є жорстко вписаним у соціальну структуру та має реагувати на загальні 

тенденції культурного, політичного та економічного розвитку суспільства. У 

такому контексті особливого значення набуває система підготовки педагогів,  

працівників освітньої галузі, які, у свою чергу, мають наповнювати навчально -

виховний процес культурними смислами та залучати до культурних цінностей 

своїх учнів. Нова парадигма професійної педагогічної освіти зумовлює нові 

пріоритети у підготовці фахівців: формування здатності до проектування 

освітніх систем, здатності до управління навчальною ситуацією в різних 

освітніх моделях, формування суб’єктної позиції у життєвому та професійному 

просторі. Смислові акценти сучасної освіти зміщуються у своїй цільовій 

спрямованості з формування у навчаємого системи цінностей, змісту і способів 

дій на сприяння орієнтованості навчаємого в системах культурних цінностей, 

норм і правил і конструюванню індивідуально-неповторного внутрішнього 

світу (Т. Алексєєва, Є. Бондаревська, В. Воронцова, О. Гогоберідзе, В. Сєриков 

та інш.). Таке навчання можливо за умови реалізації субʾєктного підходу, 

згідно з яким оптимальною формою взаємодії учасників педагогічного процесу 

є субʾєкт-субʾєктна взаємодія, у процесі якої відбувається взаємообмін 

культурними смислами.  

Мета публікації полягає у характеристиці освітньо-професійного 

середовища ВНЗ як сфери субʾєкт-субʾєктної взаємодії учасників 

педагогічного процесу, розробці моделей, що відображують взаємоозміни 

компонентів середовища у процесі взаємодії. 

Логіка викладення матеріалу зумовлює необхідність розкриття змісту 

ключового поняття. У межах дослідження, під суб’єкт-субʾєктною 

взаємодією ми розуміємо рівноправний взаємообмін навчальними смислами 

між суб’єктами педагогічного процесу, що відбувається у спільній навчальній 



діяльності та опосередковуються міжособистісними стосунками. Іншими 

словами, говорячи про суб’єкт-субʾєктну взаємодію, ми говоримо про 

найвищий рівень педагогічної взаємодії, що характеризується співробітництвом 

вчителя та учнів, партнерськими стосунками та рефлексивним типом 

управлінської діяльності. 

Говорячи про учасників субʾєкт-субʾєктної взаємодії, є необхідність 

розглянути всі компоненти середовища, яке утворює контекст взаємодії, та, у 

свою чергу, також виступає субʾєктом навчальної діяльності. Такий погляд на 

середовище підкреслено нами у визначенні освітньо-професійного 

середовища ВНЗ як багаторівневої педагогічно організованої системи умов та 

можливостей ВНЗ, які забезпечують взаємодію суб’єктів освітнього процесу, 

спрямовану на створення культурно-ціннісного контексту становлення суб’єкта 

професійної діяльності.  

Само по собі середовище нерухоме, однак воно має здатність до змін, може 

звужуватися і розширюватися в залежності від соціально-педагогічного фактору, що 

функціонує в межах того чи іншого педагогічного підходу або комплексу підходів [3, 

с. 50]. Отже воно містить окрім статичних, динамічні компоненти - ті, що 

змінюються в під впливом діяльності суб’єктів. Зобразимо структуру освітньо -

професійного середовища та відзначимо його статичні й динамічні компоненти 

(рис. 1). 

У програмно-стратегічному компоненті відбивається ключова концепція та 

підходи, що визначають подальшу організацію діяльності та розподіл 

субʾєктності у середовищі. Програмно-стратегічний компонент визначає 

освітню парадигму та діяльність всього середовища ВНЗ. Усі компоненти 

залежать від програмно-стратегічного компоненту та мають динамічну 

природу, проте у нашому дослідженні ми будемо вважати динамічними 

компонентами тільки ті, що залежать від діяльності суб’єктів навчального 

процесу. Це – технологічний компонент, змістовний компонент та 

інформаційно-комунікативний (у схемі на рис. 1 вони позначені пунктирною 

лінією). Саме вони відіграють ключову роль у ступіні суб’єктності освітньо -



професійного середовища. Відтак організаційний та матеріально-технічний 

компонент будемо вважати статичними, тобто такими, що не змінюються під 

впливом діяльності суб’єктів навчальної взаємодії. 

 

 

 

Рис. 1. Структура освітньо-професійного середовища ВНЗ як сфери 

субʾєкт-субʾєктної взаємодії 

 

Сфера взаємодії змінна в залежності від характеру діяльності студентів: 

середовище змінюється циклічно, розширюючись та набуваючи ознак 

суб’єктності. Процес набуття середовищем ознак суб’єктності вдало 

представила Т. Менг у циклічній моделі освітнього середовища, що 

самоорганізується та змінюється, перебуваючи у таких статусах: середовище 

як ресурс, як процес, як поле активності, як дискурс  [4]. Таким чином, 

освітньо-професійне середовище може багаторазово проходити цей цикл 
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відносно кожного суб’єкта навчання, в залежності від ступеня його 

суб’єктності. Отже, розподіл суб’єктності відіграє визначну роль у становленні 

середовища як суб’єкта освіти.  

Якщо суб’єктність централізована в управлінському компоненті, 

середовище ВНЗ буде мало рухомим, його розвиток відбуватиметься в одному 

напрямку (технократична парадигма, суб’єкт-об’єктний підхід). Якщо 

викладачі займають високу суб’єктну позицію, то вони мають можливості 

збагачення середовища культурними смислами, створення у ньому нових умов 

для становлення майбутнього вчителя шляхом застосування новітніх освітніх 

технологій. Отже суб’єктність викладачів має кореляційний зв’язок із 

суб’єктністю освітньо-професійного середовища. Суб’єктність вже 

сконцентрована не в єдиній підсистемі, відбувається її децентралізація.  Це 

можливо у межах гуманістичної парадигми і застосування середовищного 

підходу. Найбільш динамічним стає освітньо-професійне середовище ВНЗ за 

умови високого рівня суб’єктності викладачів та студентів – майбутніх 

учителів. Відбувається найбільш високий ступінь децентралізації суб’єктності, 

середовище стає синергетичним, одночасно підвищується потенціал 

середовища щодо формування суб’єктної позиції студента, а отже процес 

становлення суб’єкта професійної діяльності прискорюється. 

Згідно теорії Б. Ананьєва, студент у навчальному процесі виступає, з 

одного боку, як суб’єкт діяльності (носій діяльності), з іншого – як суб’єкт 

відношень (розпорядник діяльності) [1, с. 265]. Необхідність розгляду студента 

у двох системах взаємодій підкреслюється і в дослідженні О. Волкової, яка 

зазначає, що ,,суб’єктність майбутнього вчителя виявляє себе у здібності 

виразити критичне перетворююче ставлення до навколишнього світу і власної 

діяльності [5, с. 30].  

У нашому визначенні ми робимо акцент на суб’єкт-суб’єктній взаємодії у 

межах освітньо-професійного середовища ВНЗ, маючи на увазі як взаємодію 

суб’єктів освітнього процесу, так і взаємодію середовища і людини, а також 

взаємодію освітнього і професійного середовища. 



Для докладної характеристики середовища ВНЗ з позиції суб’єкт-

суб’єктного підходу є сенс виокремити три моделі взаємодії: 

1) особистість-особистість; 

2) особистість-середовище; 

3) середовище-середовище. 

Перші дві моделі базуються на розумінні суб’єкта-особистості як центра та 

ініціатора взаємодії.  

У цих характеристиках відображено діяльнісну природу суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, можливості взаємодії із іншими суб’єктами та матеріальним світом, а 

також взаємодію із самим собою, рефлексивні дії та дії, спрямовані на 

саморозвиток і самовдосконалення. 

Третю модель можна розглядати у двох смислах: як взаємодію 

колективних суб’єктів та як взаємодію структурних компонентів двох систем.  

З одного боку, для колективного суб’єкту будуть діяти закономірності, що 

простежуються в перших двох моделях, тобто становлення суб’єктності у 

колективній діяльності, а з іншого боку, рівень діяльності знаходиться у 

кореляційному зв’язку з рівнем суб’єктності студентів. Тенденції до 

саморозвитку та самовдосконалення будуть реалізовуватись через 

саморозвиток та становлення суб’єктності кожної особистості.  

Освітньо-професійне середовище утворюється шляхом взаємодії 

освітнього і професійного середовищ, що також реалізується відповідно до 

закономірних циклічних змін, описаних нами вище. Надамо представлену вище 

структурну модель у іншому розрізі: з позиції взаємодії освітнього і 

професійного середовищ (рис. 2). 

У програмно-стратегічному компоненті професійне середовище є 

замовником освітнього (якщо розглядати професійне та освітнє середовище як 

окремі системи), водночас на етапі підготовки майбутнього вчителя їхні цілі 

співпадають (якщо розглядати професійне та освітнє середовища у межах 

єдиного простору ВНЗ).Змістовний компонент є осередком, у якому поєднані 

культурні цінності-смисли професійного та освітнього середовищ. У 



технологічному компоненті професійне середовище виступає одним із засобів 

освітнього (форми та методи роботи), а також його частиною (професіоналізм 

педагогів) та рівноправною підсистемою (база практик, матеріально-технічна 

база).  

У інформаційно-комунікативному компоненті освітнє та професійне 

середовище виступають як суб’єкти взаємодії та утворюють інтегровану 

взаємодоповнювальну систему. 

 

 

Рис. 2. Взаємодія освітнього та професійного середовищ у межах ВНЗ 

 

Для того, щоб охарактеризувати способи взаємодій у середовищі ВНЗ, 

виокремимо рівні суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Базуючись на дослідженнях Аксенової, М. Галанової, О. Гогоберідзе, Е. 

Марченко, Т. Менг та інш., нами визначено такі рівні розвитку взаємодії цих 

підсистем: автономний,  об’єкт-суб’єктний, суб’єкт-об’єктний, суб’єкт-

суб’єктний.  Автономний рівень  не передбачає взаємодії у середовищі ВНЗ 
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(тобто кожна система може функціонувати з різним ступенем активності і мати 

різні рівні суб’єктності, проте за відсутності взаємодії у контексті освітньо -

професійного середовища ВНЗ, ми вважаємо, що рівень взаємодії нульовий). 

Об’єкт-суб’єктний рівень характеризується підпорядкованістю об’єкта 

суб’єкту, цілковитою залежністю від нього, пасивним ставленням до освітньої 

та професійної  діяльності; відсутністю проявів активності та перетворюючої 

діяльності. Суб’єкт-об’єктна взаємодія відзначається домінуванням ціннісного 

ставлення до освітньо-професійної діяльності активно-діючим характером 

перетворюючої діяльності; перетворенням теоретичних ідей у конкретні 

професійні ситуації; наявністю перших значущих творчих досягнень 

особистості. 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія передбачає активну взаємодію та 

взаємозбагачення. Суб'єктний рівень характеризується глибиною пізнавальних 

інтересів; творчо-пошуковим підходом до рішення педагогічних задач; 

активно-виборчим характером навчально-професійної діяльності; прагненням 

здійснювати перетворюючу діяльність; наявністю стійких творчих досягнень, 

що перевершують по своїй значущості загальноприйняті норми; 

прогнозуванням результатів власних дій;  

Таким чином, розвиток суб’єктності всіх підсистем кореляційно 

пов’язаний із рівнем суб’єкт-суб’єктної взаємодії в середовищі ВНЗ. Зобразимо 

всі рівні взаємодії за допомогою моделі (рис. 3). 



 

Рис. 3. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в різних підсистемах освітньо-

професійного середовища ВНЗ 

 

На малюнку представлено чотири підсистеми освітньо-професійного 

середовища, які знаходяться у взаємодії: освітнє середовище (ОС)-професійне 

середовище (ПС), викладач-студент. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія відбувається 

у двох площинах: взаємодія середовищ і взаємодія особистостей. У межах 

кожної підсистеми відбувається становлення суб’єктності (стрілка ілюструє 

розвиток позиції кожної підсистеми від об’єктної (О) до суб’єктної (С)). У 

процесі становлення суб’єктності кожна підсистема проходить 4 етапи: 

автономна позиція (тобто незалежна від інших підсистем), об’єкт взаємодії, 

суб’єкт суб’єкт-об’єктної взаємодії, суб’єкт суб’єкт-суб’єктної взаємодії. У 

центрі схеми відображено мету взаємодії – взаємообмін культурними 

цінностями та смислами суб’єктів освітньо-професійного середовища. 

Середовище здатне розширюватись, збагачуючись культурними цінностями і 

смислами суб’єктів взаємодії та утворюючи культурно-ціннісний контекст 

становлення суб’єкта професійної діяльності – майбутнього вчителя.Чим 
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ближче до об’єктного рівня знаходиться система, тим сильніше зміщується 

центр системи, тобто інші підсистеми відіграють для неї роль суб’єкта, навіть 

якщо не досягли високих ступенів суб’єктності. Тому суб’єкт-об’єктна 

взаємодія не є показником високої суб’єктності системи. У такій моделі 

підсистема може відігравати роль суб’єкта тільки по відношенню до однієї 

підсистеми (наприклад, викладач тільки по відношенню до студента є 

суб’єктом, а по відношенню до середовища – об’єктом. Натомість суб’єкт-

суб’єктна взаємодія можлива тільки за умови досягнення високого ступеня 

суб’єктності всіх систем).  

Ще одна закономірність пов’язана з тим, що підвищення рівня 

суб’єктності одного з учасників взаємодії призводить до підвищення 

суб’єктного рівня інших учасників. Це стосується взаємодії у межах 

підсистеми, такі і у межах всієї системи. Цей тезис підтверджується також 

дослідженнями С. Рубінштейна, у яких зазначено, що суб'єкт конструює буття і 

виявляється через відношення до іншого суб'єкта в процесі діяльності, що 

відкриває і підсилює сутність іншого суб'єкта і приводить до розвитку його 

самого. Місце і роль суб'єкта, активна, творча діяльність є найважливішою 

умовою, засобом і формою самовизначення в системі суспільних і конкретних 

людських відносин [6].  

Підведемо певні підсумки. У ході теоретичного аналізу доведено, що 

головною умовою становлення суб’єктності є організація суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в усіх підсистемах освітньо-професійного середовища ВНЗ, яка 

призведе до активного культурно-смислового збагачення середовища та 

суб’єктів освітнього процесу.   

У дослідженні О. Малахової визначено роль суб’єктів та їх взаємодії у 

розвитку освітнього середовища та з’ясовано його властивості, зокрема такі:  

- „у ньому обов'язково є присутнім внутрішнє протиріччя або суб'єктивне 

утруднення (зв'язане з педагогічною або навчальною діяльністю самого 

суб'єкта); 

- воно культуродоцільне, оскільки саме в ньому можливе переосмислення 



старих і створення нових культурних норм у процесі освіти;  

- студенти і педагог мають можливість будувати освітнє середовище на 

основі своїх потреб і у відповідності зі своїм напрямком розвитку...; 

- освітнє середовище припускає вибір таких навчальних методик, у яких 

упор робиться не на зміст, а на способи діяльності педагога і студента; 

- будь-яка діяльність її суб'єктів є креативною і дослідницькою; 

- освітнє середовище спрямоване на формування в його суб'єктів усіх видів 

рефлексії ...” [3, с. 63-64]. 

Вважаємо названі властивості такими, що відбивають суб’єкт-суб’єктний 

підхід до створення освітньо-професійного середовища ВНЗ. Наведені 

характеристики стисло формулюють положення, які є співголосними з нашими 

умовиводами стосовно необхідних ознак освітньо-професійного середовища у 

контексті сучасних парадигм, а саме: динамізм, рефлексивність 

культуродоцільність,  інтерактивність та креативність.   

Ці ознаки є залежними від суб’єктивного фактору, а конкретно – від 

ступеня концентрації суб’єктності в освітньо-професійному середовищі, а 

також від смислів-цінностей, що створюють ядро особистості суб’єктів 

освітнього процесу.  

На основі вищенаведених положень випливають такі педагогічні умови 

організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії майбутніх учителів в освітньо-

професійному середовищі: збагачення ціннісно-смислової сфери суб’єктів 

освітнього процесу, децентралізація суб’єктності у середовищі, застосування 

інтерактивних технологій у навчальному процесі, організація навчального 

співробітництва.  
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