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МЕЖІ Я І КОНТАКТ ДОШКІЛЬНИКА:  

МОТИВАЦІЙНО-ІНТЕНЦІЙНА ФУНКЦІЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ  

ТИПОВОГО ТА ЗАТРИМАНОГО РОЗВИТКУ 

Омельченко І. М. 

кандидат психологічних наук,  

старший науковий співробітник 

Інститут спеціальної педагогіки  

НАПН України, м. Київ 

 

При актуалізації суб’єктно-просторової проблематики Ін-

шого в структурі комунікативної діяльності постає необхід-

ність аналізу поняття «межі (границі)». У мовному тезаурусі 

категорія «межі», застосовується для означення смуги, поділу 

якої-небудь території взагалі, а слово границя обмежено 

вживається в обох значеннях. Крім того, вони відрізняються 

сферою вживання у різних стилях мови та стилістичним за-

барвленням. З точки зору психологічної рефлексії під межа-

ми особистості розуміють осмислення і прийняття власного Я 

як окремого від Інших, усвідомлення своєї автономності та 

суверенності. У контексті дослідження психології комуніка-

тивної діяльності у дошкільників із ЗПР будемо оперувати 

поняттям «психологічні межі» або «межі Я». 

Відтак, мета тез полягає в обґрунтуванні співвідношення 

Меж Я і контакту дошкільника в структурі комунікативної 

діяльності в умовах типового та затриманого розвитку. 

Психологічні межі стали об’єктом досліджень у різних за-

рубіжних теоріях та психологічних напрямах: етологічному 

(I. Altman & М. Chemers; I. Altman & А. Vinsel; N. Brown; 

S. Greenberg), особистісно-орієнтованій психотерапії 

(В. Екслайн; К. Роджерс), екзистенціально-

феноменологічній теорії (Р. Ленг), генетичній психології 

(Ж. Піаже). Психологічні межі, на думку психологині 

Т. Півненко, це певний рубіж, лінія поділу між Я і не-Я, між 

тим, що дитина ототожнює з собою і зі своїм, і з тим, що вона 
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з собою (і зі своїм) не ототожнює. Межа Я має кілька функ-

цій: відділення Я від Іншого і від зовнішнього світу і 

з’єднання з ними, що забезпечує контакт і взаємодію між Я 

та Іншим, Я і Світом [4]. 

Отже, межа Я як джерело руху та мотив дії повинна бути 

психологічно осмисленою одночасно як мотиваційно-

спонукальна та регулятивна основа у структурі комунікати-

вної діяльності з Іншим суб’єктом. 

Психологічні межі визнаються низкою дослідників 

(М. Ішковою, В. Петровським, О. Рягузовою та ін.) як моти-

ваційно-смисловий регулятор комунікативної діяльності, що 

діє від мотивації до смислоутворення та ціннісно-смислового 

визначення Іншого та власного Я. 

Принагідно відзначимо, що вище представлений теорети-

чний аналіз джерел засвідчує, що в підґрунті всіх розвідок, 

спрямованих на вивчення ролі контакту, окреслюється ме-

тафора з’єднання, створення спільних психологічних меж, 

часткового змішування, або навпаки – злиття. Відповідно до 

вище зазначеного, вважаємо за необхідне експлікувати кон-

такт через категорію, яка виступає його психологічним екві-

валентом –«психологічні межі» чи «межі Я». 

Психологічні межі допомагають, з одного боку, підтриму-

вати стійкість особистості та зберігати психологічне благопо-

луччя суб’єкта (інтрасуб’єктна складова комунікативної дія-

льності), а з іншого – зважати на інтереси оточуючих (інтер-

суб’єктна складова комунікативної діяльності). Інтра-

суб’єктні психологічні межі вибудовуються всередині Я 

суб’єкта і презентують відносини Я-не-Я. Можливість визна-

чати себе через Іншого, а Іншого через себе та постають ос-

новним принципом згідно з яким формується суб’єктивність, 

а пізніше і суб’єктність дитини. Дослідження інтрасуб’єктних 

психологічних меж стає можливим у відповідності з теорети-

ко-методологічними орієнтирами психології тілесності, а те-

оретичні основи їх формування окреслені в бодинаміці. Інте-

рсуб’єктні психологічні межі позначають простір «між» різ-
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ними взаємодіючими суб’єктами, їх зустрічі, контакти, зітк-

нення, діалог і репрезентуються шкалою Я-Інший, виступа-

ючи критерієм відкритості Іншому чи Іншим і, в той же час, 

демонструють відокремленість від нього (чи них). У якості 

теоретико-методологічного підґрунтя дослідження інтер-

суб’єктних психологічних меж у дошкільників із типовим ро-

звитком і ЗПР нами обрано парадигму суб’єктно-

середовищного та суб’єктно-буттєвого підходів. 

Представниця суб’єктно-буттєвого підходу О Сіліна 

з’ясувала, що в середньому дошкільному віці з’являється «ві-

дчуття меж Я» на неусвідомленому рівні, психологічні межі 

починають функціонувати як психологічне утворення, що 

забезпечує комфорт і безпеку особистості дитини, а в стар-

шому дошкільному віці завдяки функції усвідомлення (де-

центрації) дитина починає визнавати факт існування меж Я 

у інших людей, а відтак її психологічні межі наповнюються 

соціальним змістом та слугують меті комунікативної діяль-

ності [5]. 

У бодинамічному та тілесно-орієнтованому підході на ос-

нові даних про психомоторний розвиток визначено стадії ро-

звитку психологічних меж на етапі дошкільного дитинства. 

Першими з’являються фізичні межі, коли ембріон починає 

торкатися стінок матки матері, і продовжують розвиватися 

впродовж перших років життя дитини при дотикові до неї. 

Це базовий вид психологічних меж, які пов’язані з відчуттям 

того, де закінчується моє тіло і починається навколишній 

світ. Друга стадія – розвиток енергетичної межі, створення 

особистого простору. По-суті «це повітряний простір навколо 

мене, який належить мені і який я маю право контролюва-

ти», що розвивається в перші роки життя під час сепарації 

дитини від мами та інших близьких дорослих. Третя стадія – 

розвиток територіальних меж, що починається приблизно з 

трьох років, коли дитина вчиться позначати і відстоювати 

своє місце, свою територію. Четверта стадія передбачає ста-
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новлення соціальних меж, які розвиваються в іграх із одно-

літками (М. Брантбьєрг) [1]. 

Мотиваційну основу контакту та меж Я у взаємодії з доро-

слими та однолітками у своєму науковому дослідженні хара-

ктеризує В. Назаревич. Науковець зауважує, що вся система 

мотивів та потреб дошкільника із ЗПР набуває змін у напрямі 

гіперболізації емоційних потреб, що виступають певним захис-

ним механізмом від умов зовнішнього середовища. Нею вста-

новлено, що основні вияви соціально-комунікативної активно-

сті дітей із ЗПР полягають у недовірі до оточуючого, тривожно-

сті, імпульсивності, агресивності, аутичності, показники яких 

досить високі [3]. Аналіз видів зовнішньо спрямованої ак-

тивності доводить її деструктивний характер у інтер-

суб’єктному комунікативному стосунку, який і стає основою 

неадекватних та негативно-змінених поведінкових реакцій у 

спілкуванні з дорослими та однолітками, позаяк виявлене за-

свідчує специфіку як інтерсуб’єктних, так і інтрасуб’єктних 

меж на рівні контакту з іншою людиною. 

На зниження контактності у структурі комунікативної ді-

яльності вказує психологиня Н. Дєревянкіна, вона відзна-

чає, що в порівнянні з дітьми з типовим розвитком (далі ТР) 

у дошкільників із затримкою психічного розвитку (далі ЗПР) 

спостерігається велика кількість протестних реакцій. Зазна-

чені особливості виявляються у формі переважання пасивної 

позиції у взаємозв’язку із захисними та депресивними риса-

ми, що виявляються в повсякденній поведінці та грі, хроніч-

ному емоційному напруженні та невротичних симптомах [2]. 

До особливостей мотивації контакту у дітей із ЗПР може бу-

ти віднесено переважання установки недовіри до дорослих, 

що виявляється у відкритій ворожості; агресивних тенденці-

ях, які поєднуються з вираженою асоціальною симптомати-

кою. 

Таким чином, психологічні межі Я дошкільників із ЗПР 

характеризуються агресивними тенденціями, які детерміно-

вані неможливістю адекватно вирішити конфліктну ситуа-
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цію, негативним досвідом спілкування, отриманим у родині, 

прагненням до дистанції та усамітнення. Для більшості до-

шкільників із ТР, навпаки, є характерним позитивне домі-

нування-підкорення, високий рівень особистісної активності. 
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