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Я-КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ СТАНОВЛЕННЯ ЇЇ СУБ’ЄКТНОСТІ
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Київський університет імені Бориса Грінченка

У статті розглядаються теоретичні підходи до розуміння Я-концепції людини як потенціалу становлен-
ня її суб’єктності. Висвітлено соціально-психологічні особливості розвитку Я-концепції та формування 
особи як суб’єкта, автора, ініціатора власної діяльності. Визначено структуру та функції Я-концепції 
в психічному житті людини. Становлення Я-концепції студента відбувається через усвідомлення себе 
суб’єктом дії, через сприйняття себе суб’єктом у системі стосунків в новому студентському середовищі. 
Це орієнтує його на самоствердження у навчальній та суспільній діяльності. В подальшому це спрямовує 
його до самовизначення і свідому саморегуляцію своїх дій на основі внутрішнього вироблення педагогічної 
професійної позиції та відчуття себе як автора діяльності, творця своїх вчинків.
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Вступ. Багато психологів, практиків та тео-
ретиків стояли у джерел зародження ідеї 

початкової цінності людини, значущості, її від-
повідальності за свої дії та вчинки. С.Л. Рубінш-
тейн розкриває особистість як суб’єкта, автора, 
ініціатора діяльності, наділеного свідомістю, що 
має єдність трьох функцій: відображаючої (піз-
навальної) функції, ціннісно-ставленевої (пере-
живання), та регулятивної [9]. К.А. Абульханова 
називає свідомість як здібність людини «виділя-
ти себе як суб’єкта із нерозчленованої єдності 
з дійсністю («разототожненням») з розумінням 
останньої як об’єкта, а себе як суб’єкта» [1].

Суб’єктність людини розглядається в таких 
соціально-психологічних аспектах прояву особис-
тості, а саме: в активності особистості (В.А. Пе-
тровський), суб’єктність у контексті особистісної 
свободи (Г.О. Балл), в механізмах суб’єктності 
(В.О. Татенко), в специфіці суб’єктності педагога 
(О.Н. Волкова, Т.В. Маркелова).

Метою статті є висвітлення теоретичної осно-
ви розробки дослідження розвитку Я-концепції як 
потенціалу становлення суб’єктності молодої осо-
би. Це дозволить визначити завдання подальшого 
дослідження чинників формування Я-концепції 
студента та становлення його суб’єктності у на-
вчальній та суспільній діяльності студентського 
середовища та у професійній самореалізації.

В психології суб’єктність визначається як 
«здатність людини усвідомлювати себе носієм 
знань, волі, ставлень, здійснювати свідомий вибір 
у системі соціальних відносин, розуміти свої дії 
та відповідати за них, з’ясувати для себе зв’язки 
свого «Я» з іншими людьми, ставити мету, про-
понувати рішення, відповідати за наслідки; здат-
ність підсилювати або нейтралізувати вплив 
ззовні» [3, с. 182].

С.Л. Рубінштейн визначив якість суб’єкта 
як причину активності людини, її здатність до 
самостійності, самодетермінації і самовдоскона-
лення [9].

В сучасній психології існує уявлення про лю-
дину як про суб’єкта життєдіяльності, ініціатора 
власної діяльності, як носія активності, людину, 
наділену здатністю до свідомої саморегуляції 
і саморозвитку. Поряд з цим суб’єктність роз-
глядають як властивість особистості, а саме 
звертається увага на якості особистості, які 
забезпечують суб’єктну позицію людини. За 
Л.І. Анциферовою, в основі суб’єктності лежить 

ініціативно-творче начало, яке має екзистенці-
альне значення для людини, виступає умовою 
її життя. Особистість як суб’єкт «творить» себе, 
вибудовуючи простір власного життя, унікаль-
ний життєвий світ, ставить цілі, обирає страте-
гії життя, створює умови для розвитку власної 
особистості, протистоїть тиску несприятливих 
соціальних і культурних чинників [2].

Г.О. Балл розглядає суб’єктність у контексті 
особистісної свободи і пов’язує її з такими рів-
нями активності, в становленні яких значну роль 
відіграють внутрішні фактори особистості: ініці-
ативний, вольовий, творчий, надситуативний, са-
моуправління [3].

Психологи розглядають суб’єктність як інте-
гральну властивість особистості, стверджують, 
що суб’єктність закладена в людині від наро-
дження у найпростішій своїй формі, у вигляді 
суб’єктного потенціалу, і розвивається в онтоге-
незі. Вона є результатом розвитку самосвідомості, 
найвищим рівнем розвитку особистості, основою 
якого є усвідомлення індивідуальних відміннос-
тей. На думку В.О. Татенка, суб’єктність – «це 
той внутрішній інтенційно-потенційний стри-
жень, який дозволяє індивідові скористатися 
унікальною можливістю, наданою йому приро-
дою і суспільством, – свідомо, цілеспрямовано, 
креативно включатись у взаємодію з ними і на-
томість ствердитися у онтичному статусі люди-
ни» [11, с. 333]. Автор визнає суб’єктність осно-
вною детермінантою саморозвитку внутрішнього 
світу людини. З.С. Карпенко визначає людину як 
інтегрального суб’єкта, який акумулює різні пла-
ни її буття і духовно-ціннісного самовизначення. 
Суб’єктність є «саморушна причина сущого, уні-
версальний принцип переходу можливих станів 
суб’єкта в дійсність інтенціональних предмет-
ностей... це формовияв інтенціонального боління 
людини з використанням психофізіологічних ре-
сурсів організму і можливостей соціокультурних 
контекстів» [7, с. 159]. О.Ф. Бондаренко визначає 
суб’єктність мірою або якістю особистості, яка 
«відображає, позначає здатність її перетворити 
принцип свого особистісного буття на певну умо-
ву життєдіяльності, адекватну чи неадекватну, 
таку, що допомагає або, навпаки, перешкоджає 
розгортанню, опредметненню персоналізовано-
го індивіда у світі внаслідок його смислогенезу» 
[5, с. 57]. Отже проблема суб’єктності в сучасних 
дослідженнях пов’язується з наділенням людини 
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якостями бути активною, самостійною, здатною 
до здійснення життєдіяльності.

У широкому сенсі суб’єкт розглядається як 
творець власного життя, розпорядник душевних 
і тілесних сил; здатний перетворювати власну 
життєдіяльність, ставитись до самого себе, оці-
нювати способи своєї діяльності, контролювати її 
хід і результати. Важливо розглядати внутрішній 
потенціал особистості, який вона оцінює, ставить-
ся до себе, усвідомлює себе в різних сферах жит-
тя, Я-образах, що все разом складає Я-концепцію 
особистості. Розглянемо Я-концепцію як потенці-
ал розвитку суб’єктності особистості.

С.Л. Рубінштейн запевняє, що справжнє дже-
рело і рушійні сили розвитку самосвідомості 
потрібно шукати в зростаючій реальній само-
стійності індивіда, що виражається в зміні його 
взаємостосунків із оточенням [9, с. 636]. Поняття 
Я в психології часто співвідноситься і навіть може 
зливатися з одного боку з поняттям особистості, 
а з другого – з поняттям самосвідомості. Люди-
на являє собою особистість, що розглядається із 
середини, а також виступає продуктом самосві-
домості як процесу, за допомогою якого людина 
пізнає себе та відтак ставиться до себе й оцінює. 
«Людина фільтрує свої чуттєві враження, напо-
внює їх смислом, що відповідає його минулому 
досвіду, його очікуванням, його актуальним пе-
реконанням стосовно оточення та себе. І тільки 

коли індивід наповнює особистісними значення-
ми чуттєву інформацію про себе, ми можемо го-
ворити про наявність в нього Я-концепції. Спів-
відносячи із чуттєвими враженнями відповідні 
значення, особа все далі просувається на шляху 
самоусвідомлення. При цьому раніш встановлені 
значення допомагають в усвідомленні нових вра-
жень» [4, с. 68]. Так Р. Бернс називає цей процес 
становлення Я-концепеції «самореалізуючою лі-
нією розвитку».

Таке розрізнення процесу і продукту в пси-
хологію було введено У. Джемсом у вигляді роз-
різнення «чистого Я» та «емпіричного Я». Він 
першим в психології визначив проблематичну 
складність Я-концепції, яку назвав глобальним 
особистісним Я (Self) як первинне утворення, 
що поєднує Я – І (те, що пізнає) та Я – Ме (те, 
що пізнається). Ці дві сторони глобального Я іс-
нують узгоджено, одна із яких є чистий досвід 
(Я-усвідомлююче), а друга – зміст цього досвіду 
(Я-як об’єкт). За У. Джемсом Я як об’єкт охоплює 
все, що можна назвати своїм. Виходячи з цього 
автор виділяє такі складові Я-концепції: духовне 
Я, матеріальне Я, соціальне Я, та фізичне Я [6]. 
Поряд з цим він вказував, що визнання тотож-
ності нашого Я і нашої особистості представляє 
вимогу здорового глузду.

Аналізуючи праці У. Джемса, Ч. Кулі, Д. Міда, 
Е. Еріксона, К. Роджерса, Роберт Бернс визначає 

три основні модальності образів Я чи 
самоустановок: реальне Я, дзеркаль-
не Я, ідеальне Я. Кожна модальність 
включає чотири структурні складові: 
фізичне Я, соціальне Я, інтелектуальне 
Я, емоційне Я [4, с. 62]. Це показано на 
схемі (рис. 1).

Я-концепція становить динаміч-
ну систему уявлень людини про саму 
себе, яка включає усвідомлення своїх 
фізичних, інтелектуальних та інших 
властивостей, ставлення до них, а та-
кож самооцінку, суб’єктивне сприйнят-
тя впливаючих на особистість зовнішніх 
факторів. У процесі соціальної взаємо-
дії Я-концепція виникає як результат 
психічного розвитку особистості, як 
відносно стійке так і підвладне вну-
трішнім змінам та коливанням психіч-
не надбання. Я-концепція за Р. Бернсом 
узгоджує внутрішній світ, інтерпретує 
досвід та виробляє власне очікування 
особи від оточення. Завдяки функціям 
Я-концепції особистість має змогу за-
хиститися від негативних почуттів, які 
можуть викликати емоційне напружен-
ня, стрес, дискомфорт та інші негативні 
прояви. Р. Бернс розглядає Я-концепцію 
як «сукупність установок спрямованих 
на самого себе», визначаючи три її голо-
вних елементи: 1) Переконання, як ког-
нітивна складова установки, що утворює 
Я-образ (уявлення індивіда про самого 
себе); 2) емоційне ставлення до цього 
переконання (емоційно-оціночна скла-
дова), автор називає її самооцінкою, що 
і є афективною оцінкою цього уявлення, 
та може визначатися різною інтенсив-
ністю, бо конкретні риси образу можуть 
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Рис. 1. Структура Я-концепції [4, с. 62]
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викликати більш чи менш сильні емоції, пов’язані 
з їх прийняттям чи осудженням; 3) відповідна ре-
акція, що виражається в поведінці, тобто ті кон-
кретні дії, що можуть бути викликані образом 
Я та самооцінкою (поведінкова складова) [4, с. 32].

Розглянемо розвиток Я-концепції у дитячо-
му віці, її зростання як потенціалу становлен-
ня особи – автора та ініціатора власних дій, а 
значить суб’єкта. За М. І. Лісіною самосвідомість 
людини включає два рівні – ядро і периферію, 
або суб’єктну і об’єктну складові. У центрально-
му ядерному утворенні міститься безпосереднє 
переживання людиною себе як суб’єкта, як осо-
бистості. У ньому бере початок особова складова 
самосвідомості, яка забезпечує людині пережи-
вання постійності, тотожності самій собі, ціліс-
ності, відчуття себе як джерела своєї волі, своєї 
активності. В ньому народжується загальна са-
мооцінка. На відміну від цього периферія вклю-
чає конкретні уявлення суб’єкта про себе, свої 
здібності, можливості і особливості. Периферія 
складається з набору конкретних якостей, які 
належать людині і утворюють об’єктну або пред-
метну складову самосвідомості. Ці знання про 
себе заломлюються через призму центрального 
утворення та заростають афективним компонен-
том. Центр та периферія взаємозв’язані. Завдяки 
впливам периферії, загальна самооцінка постійно 
модифікується. Такий механізм формування об-
разу самого себе забезпечує не тільки накопи-
чування нових деталей, а й перебудову, якісне 
перетворення Я-концепції в онтогенезі [8, с. 138].

Поступово відбувається становлення 
Я-концепції особи через усвідомлення нею себе 
суб’єктом дії до сприйняття себе суб’єктом у сис-
темі людських стосунків та до відчуття себе як 
автора своєї діяльності, творця своїх вчинків.

Так Я-концепція особи є результатом осо-
бистісного розвитку в процесі самопізнання, 
особистісним ядром. На основі Я-концепції за 
Д.Й. Фельдштейном будується взаємодія дитини 
із соціумом, що відбувається в міжособистісних 
стосунках, де розкриваються індивідуальні мож-
ливості особи, її потенції, реалізується самоакту-
алізація – «Я в суспільстві», а також самоствер-
джуючі відносини на основі виділення свого Я, 
його потреби та значущість – «Я та суспільство» 
[12, с. 262]. Перша позиція „Я в суспільстві» ро-
бить акцент на собі, чим відображає прагнення 
підростаючої особистості, осягнути власний об-
раз Я. Друга позиція «Я та суспільство» стосу-
ється усвідомлення себе як суб’єкта суспільних 
стосунків. Так Д.Й. Фельдштейн розглядає роз-
виток самостверджуючих стосунків людини в со-
ціумі на основі її потреби виділення Я-концепції, 
її значущості в життєдіяльності та становлення 
як суб’єкта, автора та ініціатора власних дій [12].

В.В. Столін розкриває самоставлення особи так: 
«Внутрішньоособистісні перепони, їх зіткнення 
у вчинку – реальному або лише уявному – явля-
ються основою ставлення до себе – головною скла-
довою смислу «Я». В свідомості це ставлення має 
подвійну трансформацію. Когнітивна трансфор-
мація ставлення до себе полягає у суб’єктивному 
наділенні себе рисами, тобто у самосприйнятті, 
емоційна трансформація – у виникненні емоцій, 
почуттів, спрямованих на себе самого» [10, с. 152]. 
В якості особистісних перепон можуть виявляти-

ся не тільки об’єктивні обставини та стосунки, але 
й різні якості та риси власної особистості люди-
ни такі як: гордість, совість, самолюбство, воля, 
боязкість. Регулятивні функції самооцінки забез-
печуються її включеністю в мотиваційну сферу 
людини; вони розвиваються та удосконалюються 
по мірі того, як суб’єкт оволодіває різноманітни-
ми засобами самооцінювання та набуває здібності 
розрізняти багаточисленні ознаки, що характери-
зують його самого. Самооцінка виконує не тіль-
ки адаптаційні функції але й виступає в якості 
фактора мобілізації людиною власних сил, реа-
лізації прихованих можливостей, творчого потен-
ціалу. Таким чином психологи звертають увагу, 
на функціональне значення самооцінки: як інтер-
претацію власного досвіду так і сприйняття себе 
та оточення та визначення перспектив розвитку.

Психологи визначають спрямованість 
Я-концепції особистості на власний особистісний 
спосіб інтеграції діяльностей, інтеграції та ієрар-
хізації її мотивів. Відтак Я-концепція людини 
розвивається у діяльності, у взаємодії із іншими, 
у вчинку, що виступають для неї як випробуван-
ня для підтвердження властивостей Я-концепції 
та становлення суб’єктності.

В.В. Столін розкриває поняття, за значенням 
синонімічне Я-концепції – смисл Я, як одиницю 
самосвідомості. Цей смисл Я «пов’язаний із ак-
тивністю суб’єкта, що відбувається...в його соці-
альній діяльності» [197, с. 103-104].

Автор зазначає, що властивості особистос-
ті «виявляються в собі самій не просто шляхом 
оцінки себе як об’єкта, але й шляхом осмислен-
ня себе в ситуаціях, коли ці властивості, чи їх 
відсутність виступає як перепона на шляху її ж 
власної активності чи навпаки як умови, що по-
легшують її діяльнісну самореалізцію» [10, с. 271]. 
Так смисл Я виникає за В. В. Століним в резуль-
таті співвідношення властивостей особи з моти-
вом діяльності»

Становлення суб’єктності за словами С.Л. Ру-
бінштейна відбувається у здійсненні «самороз-
вертаючого пророцтва», в тому сенсі, що «людина 
як істота, що має проект, задум, задачу, ціль» – 
як «причина в самому собі», та цей процес за-
безпечується розвитком системного утворення 
Я-концепції як потенціалу самого суб’єкта [9].

Висновки. Поступово відбувається станов-
лення Я-концепції студента через його усві-
домлення себе суб’єктом дії, через сприйнят-
тя себе суб’єктом у системі стосунків в новому 
студентському середовищі, яке орієнтує його на 
самоствердження у навчальній та суспільній ді-
яльності. В подальшому це спрямовує його до са-
мовизначення і свідому саморегуляцію своїх дій 
на основі внутрішнього формування педагогічної 
професійної позиції та до відчуття себе як авто-
ра своєї діяльності, творця своїх вчинків.

З наведеного вище можна визначити спрямо-
ваність подальшого дослідження чинників форму-
вання Я-концепції студента та становлення його 
суб’єктності у навчальній та суспільній діяльності 
студентського середовища та професійній само-
реалізації у центрі самопізнання та професійного 
саморозвитку вищого учбового закладу. Перспек-
тиву подальших досліджень вбачаємо у вдоскона-
ленні психолого-педагогічної програми становлен-
ня професійної суб’єктності майбутніх педагогів.
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Я-КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  
КАК ПОТЕНЦИАЛ СТАНОВЛЕНИЯ ЕГО СУБЪЕКТНОСТИ

Аннотация
В статье рассматриваются теоретические подходы к пониманию Я-концепции человека как потенци-
ала становления его субъектности. Освещаются социальные, психологические особенности развития 
Я-концепции и формирования личности как субъекта, автора, инициатора деятельности. Определено 
структуру и функции Я-концепции в психической жизни человека. Становление Я-концепции студен-
та происходит через осознание себя субъектом действия, через восприятие себя субъектом в системе 
отношений в новом студенческой среде. Это ориентирует его на самоутверждение в учебной и обще-
ственной деятельности. В дальнейшем это направляет его на самоопределение и сознательную само-
регуляцию своих действий на основе внутреннего формирования педагогической профессиональной 
позиции и понимания себя как автора деятельности, творца своих поступков.
Ключевые слова: субъектность, Я-концепция, самооценка, реальное Я, идеальное Я.
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SELF-CONCEPT OF MAN AS A POTENTIAL FORMATION OF ITS SUBJECTIVITY

Summary
The article deals with theoretical approaches to understanding the self-concept of man as a potential for 
the emergence of his subjectivity. The social, psychological features of the development of the self-concept 
and the formation of a person as a subject, author, initiator of activity are highlighted. The structure 
and functions of the self-concept in the mental life of man are determined. The formation of the student’s 
self-conception occurs through the realization of himself as the subject of action, through the perception 
of himself as a subject in the system of relations in a new student environment. This focuses on self-
assertion in educational and social activities. Later it directs him to self-determination and conscious 
self-regulation of his actions on the basis of internal development of the pedagogical professional position 
and understanding himself as the author of activity, the creator of his actions. The direction of further 
research into the factors shaping the student’s self-concept and the formation of his subjectivity in 
the educational and public activities of the student environment and professional self-realization in the center 
of self-knowledge and professional self-development of the higher educational institution is determined. 
The prospect of further research is seen in the improvement of the psychological and pedagogical program 
of the formation of the professional subjectivity of future teachers.
Keywords: subjectivity, self-concept, self-esteem, real self, ideal self.


