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РІВНІ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ
У дослідженні розвитку суб’єктної активності дорослих користувачів
соціальних мереж ми виходимо з таких положень.
Суб’єкт – особистість (реальна або віртуальна), що проявляє активність
під дією інтелекту.
Суб’єктність – динамічна структурна організація суб’єкта, яка
підпорядкована
певній
активності, складається з інтелектуальних
можливостей, ментальних моделей, мотивацій та має декілька рівнів:
суб’єктність(найвищий), взаємосуб’єктність, підсуб’єктність, досуб’єктність
та реактивність(найнижчий). Суб’єктність має таку структурну організацію:
вмотивованість до саморозвитку, інтелектуальна ініціація та інші метакогніції,
самостійність та відповідальність тощо. Мотивація суб’єктності може бути
досліджена в рамках певних моделей [2].
Коаліціювання інтелекту, ампліфікація і перетворення ментальних
моделей світу посилюють можливості суб’єкта (інтерпретаційні і
реінтерпретаційні) і сприяють процесам інтелектуального саморозвитку; при
цьому сам суб’єкт формулює для себе задачі, проектує структуру та
характеристики свого інтелекту, рефлексує процес інтелектуального
саморозвитку. Суб’єкт має власну, специфічну для нього, систему когніцій та
метакогніцій, що впливає на ментальні моделі - своєрідний інтерпретаційний
фільтр. Переструктурування ментальної моделі світу є провідним критерієм
інтелектуального розвитку [1;3;4;5].
Суб’єктна активність – вмотивована діяльність з власних інтересів під
дією інтелекту, спрямована на досягнення цілей суб’єкта і розв’язування
самостійно поставлених ним задач.
Рівні розвитку суб’єктності на прикладі саморозвитку:
• суб’єктність ( найвищий рівень) - цілеспрямований розвиток себе
та інших, виходячи з усвідомлених власних інтересів, цілей та
завдань;
• взаємосуб’єктність - цілеспрямований спільний розвиток, зі
спільними інтересами, цілями та завданнями;
• підсуб’єктність - усвідомлений цілеспрямований розвиток під
впливом інтересів, цілей та завдань інших суб’єктів;
• досуб’єктність - розвиток під впливом інших без усвідомлення
власних інтересів і завдань;
• реактивність (найнижчий рівень) - хаотичний розвиток під впливом
середовища та інших суб’єктів.
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