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У статті теоретично обґрунтовано актуальність дослідження інтрасуб’єктної комунікативної діяльності 

в нових реаліях інформаційного суспільства, що включає рівність таких форм взаємодії, як комунікативна 
діяльність із реальним партнером, з одного боку, і спілкування з квазісуб’єктом (уявним компаньйоном) і 
суб’єктивованим об’єктом (улюбленою іграшкою), з іншого. Виділено компоненти суб’єктності (самосвідомість, 
усвідомлення, ідентифікацію і рефлексію) та розкрито їх роль у розвитку усвідомленого спілкування з Іншим. 
Операціоналізовано емпіричний концепт дослідження інтрасуб’єктної комунікативної діяльності з Іншим 
(улюбленою іграшкою та уявним компаньйоном) у дошкільників із затримкою психічного розвитку. 

Ключові слова: комунікативна діяльність; інтрасуб’єктна комунікативна діяльність; Інший; партнер; 
інтерсуб’єктні та інтрасуб’єктивні межі; квазісуб’єкт; улюблена іграшка; уявний компаньйон; дошкільники із 
затримкою психічного розвитку. 
 

В статье теоретически обоснована актуальность исследования интрасубьектной коммуникативной 
деятельности в новых реалиях информационного общества, включая паритетность таких форм взаимодействия, 
как коммуникативная деятельность с реальным партнером, с одной стороны, и общение с квазисубьектом 
(воображаемым компаньоном) и субъективированным объектом (любимой игрушкой), с другой. Выделены 
компоненты субъектности (самосознание, осознание, идентификацию, рефлексию) и раскрыто их роль в 
развитии осознанного общения с Другим. Операционализировано эмпирический концепт исследования 
интрасубьектной коммуникативной деятельности с Другим (любимой игрушкой и воображаемый компаньоном) 
у детей с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: коммуникативная деятельность; интрасубьектная коммуникативная деятельность; 
Другой; партнер; интерсубъектные и интрасубьективные границы; квазисубьект; любимая игрушка; 
воображаемый компаньон; дошкольники с задержкой психического развития. 
 

The article substantiates theoretically importance of the study of intra-subject communications in the new 
realities of the information society, that includes equality of such forms of interaction as communicative activities with a 
real partner on the one hand, and communication with a quasi-subject (a imaginary companion) and a subjective object 
(a favourite toy) on the other. The article determines the components of subjectivity (consciousness, awareness, 
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identification and reflection) and reveals their role in development of conscious communication with Others. The 
empirical concept of our study of intra-subject communications with Other (a favourite toy and an imaginary companion) 
is operatsionalized for preschool children with developmental delay.  

Key words: communicative activities; intra-subject communicative activities; Other; partner; inter-subject and 
intra-subject limits; quasi-subject; favourite toy; imaginary companion;, preschooler with developmental delay. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі становлення спеціальної психології актуальність 

дослідження інтрасуб’єктної комунікативної діяльності пов’язана з процесом її вторинної 
функціоналізації і зростанням упливу масової культури та її продукту масової комунікації на процес 
формування комунікативної компетенції дитини дошкільного віку із особливими потребами (зокрема, 
дітей із затримкою психічного розвитку). Масова комунікація сприяє збільшенню кількості контекстів 
і каналів комунікативної діяльності, провокує зростання асиметрії його учасників, підвищує роль 
символічних інформаційних каналів і кодів. Нові реалії інформаційного суспільства передбачають 
розвиток суб’єкта в модусі креативної культури, що включає рівність таких форм взаємодії, як 
комунікативна діяльність із реальним партнером, з одного боку, і спілкування з квазісуб’єктом і 
суб’єктивованим об’єктом, з іншого; рівність стверджується і в поширенні простих та змішаних 
контекстів і каналів спілкування; асиметрія учасників рівномірно доповнюється симетрією. За таких 
умов інтрасуб’єктна комунікативна діяльність має розглядатися як основа усвідомленого спілкування 
одного суб’єкта з Іншим. 

Формулювання мети та завдань дослідження. Відтак, у зв’язку з сучасними процесами 
трансформації і поступу віртуальних практик відбувається формування комунікативної компетенції 
дитини із затримкою психічного розвитку, яка володіє засобами та репертуаром інтерсуб’єктної та 
інтрасуб’єктної комунікативної діяльності з різними партнерами. Саме тому, метою нашої статті є 
визначення модусів інтрасуб’єктної комунікативної діяльності в контексті розвитку компонентів 
суб’єктності та операціоналізація емпіричного концепту дослідження. Визначена нами мета вимагає 
вирішення наступних завдань: по-перше, розкриття проблеми дослідження інтрасуб’єктної 
комунікативної діяльності в контексті розвитку компонентів суб’єктності; по-друге, теоретичне 
обґрунтування та розроблення емпіричного концепту дослідження інтрасуб’єктної комунікативної 
діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку. 

Аналіз останніх публікацій та виклад основного матеріалу дослідження. Процес 
комунікативної діяльності є складним результатом взаємодії людей, що відкривається кожному з його 
учасників з певної перспективи, джерелом якої виявляється Я, а межею – Інший. Інша людина 
розглядається як фактор і механізм становлення суб’єктності особистості, вона реалізує її потребу в 
об’єктивації, підсилює своїм ставленням її сутність (К. Абульханова, 1999) [1]; сигналізує суб’єкту про 
вироблення змін, дає йому зворотний зв’язок, встановлює межі його впливу на довкілля (О. Волкова, 
2001) [3]; дозволяє побудувати суб’єктні відносини в діаді (О. Хараш, 1979, 1988) [17]; реалізує 
відображення її суб’єктності (В. Петровський, 1985) [13]. 

Провідним зовнішнім фактором розвитку суб’єктності дошкільника виступає справжня 
діалогічна взаємодія з іншою людиною як носієм суб’єктності, оскільки вона реципрокна. У роботах 
зарубіжних і українських дослідників не представлене усталене поняття для визначення 
інтрасуб’єктної комунікативної діяльності. При виокремленні цього поняття науковці оперують 
наступними термінами: «аутокомунікація» (Ю. Лотман, 2000), «внутрішньособистісна 
(«інтраперсональна») комунікація» (C. Roberts, 1987; О. Пивоваров, 2006), «внутрішній діалог» 
(М. Бахтін, 1994; Г. Кучинський, 1988, А. Россохін, 2010), «інтрасуб’єктна комунікація» 
(В. Петровський, 1981; В. Петренко, 1988), «інтрапсихічна комунікація» (З. Фрейд, 1997; Ф. Перлз, 
1993, 2001). Дослідниця В. Мацута зауважує, що широке поле зазначеного поняття має інтегрувати 
узагальнюючий термін «аутокомунікація», що включає у власному змісті внутрішньособистісну, 
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інтрасу’бєктну, інтрапсихічну і внутрішню комунікацію. Ми солідарні з думкою В. Мацути, що 
зазначені види комунікації розрізняються лише визначенням простору, в якому вона реалізується (це 
може бути простір особистості, простір суб’єкта, простір психіки та ін.) (В. Мацута, 2009) [7]. 

У контексті нашого дослідження уважаємо, за доречне використовувати поняття 
«інтрасуб’єктна комунікативна діяльність» (або спілкування). Категорія «комунікативна діяльність» як 
«рід» співвідноситься нами, зокрема, з категоріями ієрархічно більш високого рівня, тобто з категорією 
«тип комунікації і взаємодії предметів і явищ навколишнього світу» і, відповідно, з категорією «тип 
активності» (І. Омельченко, 2014, 2015) [11; 12]. 

Самосвідомість, усвідомлення, ідентифікація і рефлексія включаються дослідниками в 
структуру суб’єктності. Самосвідомість виникає в ході розвитку свідомості, і включається в процес 
розвитку особистості як реального суб’єкта. Самосвідомість як компонент суб’єктності виступає в ролі 
маркера меж особистості. Усвідомлення себе суб’єктом комунікативної діяльності відбувається в 
процесі диференціації Я і не-Я (І. Кант, І. Фіхте). У топологічній моделі О. Тхостова, І. Журавльова, 
2003 суб’єктність пов’язується зі здатністю розрізняти й співвідносити Я і не-Я та зі становленням 
довільності [4]. 

Межа між змістом Я і не-Я підтримує самототожність особистості та дозволяє суб’єкту активно 
обирати способи самовираження, самоактуалізації і самоствердження у комунікативній діяльності. 

Ідентифікація (уподібнення) за В. Мухіною представлена як інтеріорізаційна ідентифікація, що 
забезпечує присвоєння і розуміння Іншого (об’єктний аспект), і екстеріорізаційна ідентифікація, що 
забезпечує перенесення почуттів і мотивів на Іншого (суб’єктний аспект). Тільки у взаємодії ці 
механізми дають можливість дитині розвиватися, рефлексувати та бути адекватною в соціумі [9]. 

Рефлексія і, відповідно, рефлексивність за спрямованістю буває інтрапсихічною – здатність до 
сприймання своєї психіки та інтерпсихічною – здатність до розуміння психіки інших людей. Іншим 
важливим критерієм для розрізнення різних типів рефлексивної діяльності є часовий параметр 
(І. Ладенко, 1995) [6]. Рефлексія може бути ситуативною – аналіз того, що відбувається «тут і тепер» і 
самоконтроль поточної ситуації, ретроспективною – схильність до аналізу вже виконаної діяльності, і 
перспективною – планування і прогнозування. У контексті нашого дослідження уважаємо за необхідне 
визначити сутнісний зміст трьох аспектів рефлексії: комунікативної кооперативної та особистісної. 
Комунікативна рефлексія (Г. Андреєва, О. Бодальов, О. Донцов та ін.) є основою для продуктивного 
міжособистісного спілкування та самоусвідомлення суб’єктом того, як він сприймається партнером зі 
спілкування. Об’єктом аналізу в кооперативній рефлексії (О. Карпов, В. Лефевр, В. Рубцов, 
В. Сосновський, Г. Щедровицький та ін.) є явища свідомості не тільки самої людини, а й взаємодіючих 
із нею людей. Цей рефлексивний механізм включається в активній соціальній взаємодії і слугує 
механізмом розвитку усвідомлення Іншого та розвитку діяльності. Особистісний аспект рефлексії, 
виявляється в процесах переосмислення і формування нових образів Я в ході активної комунікативної 
діяльності. Особистісна рефлексія слугує не тільки основою для усвідомлення і диференціації різних 
підструктур цілісного суб’єкта, але, в першу чергу для забезпечення інтегративної функції Я. 

Розглядаючи рефлексію як основоположний психічний механізм самоорганізації людини 
(А. Шаров, 2006) виходить у дослідженні методологічних основ рефлексії на категорію «межа», що 
розкриває свій зміст у інтенціональній активності суб’єкта і неможлива без рефлексії [18]. Реалізуючи 
особистісний підхід до рефлексії, яка під цим кутом зору «виступає смисловим центром внутрішньої 
реальності людини і всієї її життєдіяльності в цілому» (А. Россохін, 2010), прагне підняти статус цього 
поняття, розглядаючи його не як функцію, а як внутрішню роботу, активний процес породження нових 
смислів, розвитку суб'єктності та особистості загалом [14, 22]. Розвиваючи традицію діалогічності 
закладену М. Бахтіним А. Россохін розглядає внутрішній діалог як основний механізм рефлексії [14]. 
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Відтак, моделювання емпіричного концепту дослідження інтрасуб’єктної комунікативної 
діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку має враховувати функціонування 
суб’єктних передумов: самосвідомості, усвідомлення (самоусвідомлення та усвідомлення Іншого), 
ідентифікації і рефлексії (комунікативної, кооперативної та особистісної). 

Партнером у інтрасуб’єктній комунікативній діяльності є сама людина – це образ реального 
Іншого, а в окремих випадках – образ уявного Іншого («віртуальний квазісуб’єкт» чи «партнер», 
«уявний співрозмовник»). Можна стверджувати, що в інтрасуб’єктній комунікативній діяльності 
людина спілкується з собою як з Іншим. Партнерами можуть бути образи інших людей (уявних або 
реальних, але завжди значущих та референтних для особистості). 

В соціальній психології виділяють наступні типи Іншого: «Я – Інший в соціумі (реальний 
Інший)», «Я – Інший в культурі (символічний Інший)» та «Я – Інший як частина Я (персоналізований 
Інший)» (О. Рягузова, 2011) [15]. В. Зінченко зауважує, що відносини Я – Ти або Я – Інший вказують 
на існування духовного шару свідомості [5]. 

Відтак, особистісні репрезентації взаємодії «Я – Інший» представляють собою соціально-
психологічні утворення, що виникають в результаті соціально-психологічної взаємодії особистості з 
реальним Іншим (дорослими та однолітками), символічним Іншим (з анімаційними персонажами) і 
персоналізованим Іншим (улюбленою іграшкою та уявним компаньйоном). 

Взаємодія з Іншим сприяє осмисленій поведінці, емпатичному розумінню і рефлексії, а 
ставлення особистості до Іншого обумовлює специфіку самоставлення та самоусвідомлення, яке 
формується на основі емоційно забарвлених міжособистісних інтеракцій, емоційної прихильності 
особистості та її афективних ідентифікацій. Ідентичність особистості з’являється в результаті взаємодії 
з Іншим шляхом засвоєння соціальних норм, ролей, цінностей і способів діяльності [11; 12; 19]. 

Інтрасуб’єктна комунікативна діяльність заснована на здатності людини уявляти партнера та 
«спілкуватися» з ним в умовах його реальної відсутності. При цьому представленість однієї людини в 
свідомості іншої, яка також наділена свідомістю, є необхідною умовою, що дозволяє розглядати її в 
якості рівня розвитку соціальної комунікації. 

Уявні співрозмовники володіють соціально-психологічними характеристиками (статусом, 
роллю) і висловлюють різні смисли. Варто зазначити, що характеристики партнерів приписуються їм 
людиною («носієм» аутоспілкування). Різні смисли, що висловлюються партнерами, належать одній 
людині – носію інтрасуб’єктного спілкування. Тому схарактеризований вид спілкування не можна 
зводити тільки до рефлексії. Завданням рефлексії є осмислення досвіду та його відображення в формі 
певного смислу. Інтрасуб’єктна комунікативна діяльність як взаємодія партнерів передбачає 
породження нових смислів. У ній важливим є не ефект відображення, а породжуюча                         
взаємодія [9; 11; 14]. 

Крім того, в інтрасуб’єктній комунікативній діяльності ініціюється виникнення проблеми, для 
вирішення якої дитині необхідно не тільки її усвідомити, а й актуалізувати в свідомості образ іншої 
людини. При цьому у внутрішньому діалозі вона аналізує можливі, і в тому числі протилежні варіанти 
вирішення проблеми з метою вибору оптимального [14]. 

В операціоналізованому емпіричному концепті дослідження інтрасуб’єктної комунікативної 
діяльності з Іншим у дошкільників із ЗПР в якості партнерів взаємодії нами обрані – улюблена іграшка 
та уявний компаньйон. У межах означеної публікації ми звернемось до витоків та структури 
становлення інтрасуб’єктної комунікативної діяльності у взаємодії з улюбленою іграшкою та уявним 
компаньйоном (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Схематична структура емпіричного концепту дослідження інтрасуб’єктної комунікативної 
діяльності дошкільників із ЗПР з Іншим  
 

Улюблена іграшка у дослідженнях майже не розглядалася в якості суб’єкта у взаємодії із яким 
відбувається розвиток інтрасуб’єктної комунікативної діяльності, отже, не вивчалася її роль у розвитку 
спілкування, є лише окремі дані, які опосередковано вказують, але не доводять, що улюблена іграшка 
може виступати в якості олюдненого суб’єкта спілкування. 

Російською дослідницею С. Мінюровою встановлено, що в період від чотирьох до семи років, 
а потім у період від дев’яти до десяти років простежується велика представленість показника іграшки, 
ніж реальних людей. Переважання показника іграшки в період п’яти-шести років дослідниця пов’язує 
з проявом зростаючої потреби дитини в демонстрації самої себе через діяльність. Процес олюднення 
зовнішнього світу через взаємодію із улюбленою іграшкою є основою для розвитку психіки                      
дитини [8]. 

У дошкільників як із типовим, так і затриманим психічним розвитком стає можливим вивчення 
здатності дитини «олюднювати» іграшку (існування феномена улюбленої іграшки); здатність 
підтримувати продуктивне та тривале спілкування з улюбленою іграшкою (пролонгованість феномена 
улюбленої іграшки, здатність до вербалізованого внутрішнього діалогу за допомогою улюбленої 
іграшки); вміння виявляти ставлення (вияви турботи, емпатії до улюбленої іграшки); особливості 
взаємодії дитини з іграшкою (іграшка як партнер зі спілкування, гри та засіб вияву почуттів; позиція 
іграшки: домінуюча (старший товариш, батько, вихователь); рівноправна (одноліток-партнер із ігрової 
діяльності); особливості взаємодії з улюбленою іграшкою з позиції дорослого (методика анкетування 
дорослих про наявність улюбленої іграшки; методика «Я з улюбленою іграшкою» О. Васіної в 
модификації К. Маховера; методика «Контур людини» С. Мінюрової; методика «Контур улюбленої 
іграшки» О. Васіної). 

Проблема уявного компаньйона більше століття осмислюється в дитячій літературі (Дж. Баррі, 
С. Лагерлеф, А. Ліндгрен, А. Мілн та ін.), проте цей феномен залишається нез’ясованим через 
надзвичайну функціональну мобільність. Сучасна психологія наголошує на декількох функціях уявного 
компаньйона: співбесідник, помічник, захисник та співучасник гри (А. Бегоян, О. Ілларіонова, М. Каган, 
І. Омельченко, О. Чеснокова, М. Яремчук). Окремі дослідники (М. Taylor, В. Cartwright, S. Carlson, 1993) 
схильні вважати цей феномен виявом патологічного психічного розвитку, так зокрема досліджено 
зв'язок між дисоціацією і рольовою грою у дітей неклінічної групи дошкільного віку (S. Carlson, 
T. Dahiroglu & M. Taylor, 2008). На думку інших (J. Piaget, 1962; F. Wilson, 1973; T. Gleason & A. Sebanc, 
W. Hartup, 2000; О. Д’яченко, Р. Грановська, І. Нікольська, 2000 та ін.), це екзотична форма існування 
вікових нормативних утворень. 
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На сьогодні досліджено особливості рівня тривожності, страхів і темпераменту дітей із уявним 
компаньйоном (P. Bouldin & C. Pratt, 2002); специфіку вербальних здібностей дітей із уявним партнером 
(P. Bouldin, E. Bavin & C. Pratt, 2002); особливості стилю фантазії дітей із уявним другом (P. Bouldin, 
2006); відмінності самоспілкування у дітей відповідного віку від дітей із статусом уявного компаньйона 
з дитинства (Т. Brinthaupt & С. Dove, 2012); роль уявних друзів у формуванні індивідуальних 
відмінностей мовлення: (P. Davis, E. Meins, & C. Fernyhough, 2013); розвиток свідомості та 
самосвідомості дітей в контексті стосунків із уявними друзями (P. Davis, E. Meins & C. Fernyhough, 
2011); соціальний статус та психологічні особливості реальної та уявної дружби в ранньому дитинстві 
(T. Gleason & L. Hohmann, 2002, 2006); становлення феномена уявних друзів у дітей дошкільного віку 
(T. Gleason, A. Sebanc & W. Hartup, 2000); роль існування феномена уявних друзів у розвитку уяви та 
особистості дітей (T. Gleason, R. Jarudi & J. Cheek, 2003); розвиток творчої компетенції у дітей із 
уявними друзями (S. Harter & C. Chao, 1992); соціальне положення реальних та уявних стосунків у 
ранньому дитинстві (T. Gleason, 2002); концепт реальної та уявної дружби в дитинстві (T. Gleason & 
L. Hohmann, 2006); уявні друзі, креативність та формування Я-образу (E. Hoff, 2005); індивідуальні та 
сімейні кореляти існування уявних друзів у дітей дошкільного віку (M. Manosevitz, N. Prentice & 
F. Wilson, 1973). 

Відтак, огляд зарубіжних наукових розвідок в аспекті вивчення феномена уявного компаньйона 
засвідчив, що названий дослідницький концепт розглядають через призму функціонування складових 
інрасуб’єктної комунікативної діяльності: самоспілкування, розвиток свідомості та самосвідомості у 
дітей із типовим розвитком. 

У дошкільників із затримкою психічного розвитку вивчення феномена уявного компаньйона 
стає можливим за допомогою діагностичних показників. Практичний психолог може з’ясувати 
здатність дитини спілкуватись із квазісуб’єктом; здатність підтримувати продуктивне та тривале 
спілкування (число та тривалість існування уявного партнера; вік дитини на момент виникнення й 
зникнення уявного партнера; здатність дитини до вербалізованого внутрішнього діалогу; вміння 
виявляти ставлення (вияви турботи, емпатії до уявного партнера); способи й форми взаємодії дитини з 
уявним компаньйоном (як партнер зі спілкування, гри та засіб вияву почуттів; позиція уявного 
компаньйона: домінуюча (старший товариш, батько, вихователь); рівноправна (одноліток-партнер із 
ігрової діяльності); частота взаємодії дитини з уявним компаньйоном; ознаки та властивості уявного 
партнера; ставлення батьків до уявного партнера (методики: опитувальник для батьків (вихователів) 
для виявлення феномена «уявного партнера» О. Чеснокової, М. Яремчук; інтерв’ю з дитиною про 
уявного партнера M. Taylor, B. Cartwright, S. Carlson в модифікації О. Чеснокової, М. Яремчук)  

Одним із важливих показників інтрасуб’єктної комунікативної діяльності є вичення 
інтерсуб’єктних та інрасуб’єктивних психологічних меж. Інтерсуб’єктні психологічні межі позначають 
простір «між» різними взаємодіючими суб’єктами, їх зустрічі, контакти, зіткнення, діалог і 
репрезентуються шкалою «Я-Інший», виступаючи критерієм відкритості Іншому чи Іншим і в той же 
час демонструють відокремленість від нього (чи них) [10; 15]. Дослідження інтерсуб’єктних 
психологічних меж у дошкільників із ЗПР ми реалізуємо в парадигмі суб’єктно-середовищного 
підходу. Основним поняттям суб’єктно-середовищного підходу є поняття психологічного простору та 
психологічної суверенності особистості. С. Нартова-Бочавер вказує, що психологічний простір, його 
вимірювання, межі та їх стійкість можуть розглядатися як компоненти структури особистості, і як 
характеристики основних аспектів її функціонування в соціумі, і як складники самосвідомості 
особистості. Простір із цілісними межами дає можливість їх власникові підтримувати свою 
особистісну автономію, і визначається як суверенний, а простір з порушеними межами як 
депривований, при цьому депривується потреба в приватності, можливості керувати комунікацією, 
взаємодією і діалогом зі світом [10]. 
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Інтрасуб’єктивні психологічні межі вибудовуються всередині Я суб’єкта і презентують 
відносини «Я-не-Я». Можливість визначати себе через Іншого, а Іншого через себе є основним 
принципом згідно з яким формується суб’єктивність. Дослідження інтрасуб’єктивних психологічних 
меж у дошкільників із ЗПР стає можливим у руслі методології психології тілесності [2; 4; 16]. 
А. Тхостов стверджує, що у разі соматичного захворювання, при освоєнні нових дій, при зіткненні з 
межами своїх можливостей тіло стає власним об'єктом свідомості. Тіло – це одночасно Я і не-Я, але 
вмістилище мого істинного Я, через яке Я здатне виявляти власну сутність [16]. На думку Д. Бєскової 
«тілесність» має характер вищої психічної функції і є феноменом не тільки сприймання, але й 
самосвідомості, що формується у спільній діяльності з іншими людьми [2, 133]. 

В дошкільному дитинстві важливого значення набуває по-перше, вивчення 
суверенності / депривованості інтерсуб’єктних психологічних меж у взаємодії з однолітками, що 
виявляється в руслі суб’єктно-середовищного підходу під час діагностування за допомогою методики 
«Царство-держава» Т. Громової, і виявляється: в недиференційованості реальної і рольової позиції в 
грі та образотворчій діяльності; виході за межі сюжету; в розмірі простору, який дитина займає під гру; 
стані порушень цілісності меж (розімкнені, дроблені чи проникні); наявності засобів захисту на межах 
(агресивні чи пасивно-відчужені засоби захисту); звертається увага на стратегію відстоювання своїх 
прав (неефективна, що виявляється в агресії чи відокремленні, та конструктивна); поведінкові вияви 
(поступається Іншому; виявляє агресію; не визнає межі інших дітей; хворобливо сприймає порушення 
власних меж; пасивна поведінка; експансивна поведінка; конструктивна взаємодія). 

По-друге, важливого значення набуває вивчення суверенності / депривованості 
інтрасуб’єктних психологічних меж спілкування з Іншим, що виявляється у руслі тілесно-
орієнтованого підходу за допомогою методики «Тест геометричних фігур» О. Тхостова, Д. Бєскової в 
наступних показниках: сформованість, стійкість межі; якість контакту з Іншим – проникність, 
цілісність межі; стратегія побудови контакту з Іншим – агресивна поведінка / уникнення контакту. 

Висновки та перспективи майбутніх наукових розвідок. Таким чином, теоретично 
обґрунтоване поняття «інтрасуб’єктна комунікативна діяльність» та операціоналізований у межах 
публікації емпіричний концепт дослідження зазначеного феномена дозволив підібрати та обґрунтувати 
адекватний до завдань вивчення інструментарій діагностики усвідомленої комунікативної діяльності у 
дітей дошкільного віку із ЗПР. Відтак, перспективу подальших наукових пошуків, ми вбачаємо у 
висвітленні результатів емпіричного дослідження простору інтрасуб’єктної комунікативної діяльності 
на моделі взаємодії з різними партнерами (з улюбленою іграшкою та уявним компаньйоном) та шляхом 
з’ясування стану функціонування психологічних меж у дітей дошкільного віку із затримкою 
психічного розвитку. 
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