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It is concluded that the main organizational and psychological conditions change management at higher educational establishment which contribute to the success of their introduction are: provision of psychological
readiness, cohesion participants’ innovations; creation of the necessary organizational and methodological conditions; development and implementation of incentive scheme participants to make changes; focus on the specific
positive result and specific time parameters.
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М.М. Наконечна. Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми. Стаття присвячена актуальній та важливій проблемі
інтерсуб’єктності в психології. Описано підходи до аналізу проблеми
інтерсуб’єктності. Стверджується, що поняття інтерсуб’єктності може
бути якісно проінтерпретоване з використанням термінології та концептуальних підходів культурно-історичної психології, суб’єктного
підходу та екзистенційної школи. Інтерсуб’єктність визначено як
систему внутрішніх та зовнішніх інтерперсональних зв’язків, яка виражає рівень актуальної суб’єктності людини та тим самим формує
авторство стосовно власної життєвої ситуації та продуктів творчості,
а також відповідальність та рефлексивність особистості. Підкреслюється, що інтерсуб’єктність сприяє самовираженню особистості, а виражаючись, особистісна риса формується або дооформлюється; отже,
інтерсуб’єктність сприяє особистісному розвитку людини. Доводиться,
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що інтерсуб’єктність – це опредметнене прагнення людини до взаємодії,
реалізації особистісних сенсів і мотивів. Проаналізовано тенденцію того,
що в інтерсуб’єктності зустрічаються прагнення людини спілкуватися з
тенденцією до саморозвитку і самовдосконалення. Робиться висновок,
що інтерсуб’єктність – це система зв’язків між людьми, які сприяють
проявам активності, творчості, відповідальності, авторства. Підсумовується, що інтерсуб’єктність сприяє формуванню новоутворень та
інтрапсихічних міжсистемних зв’язків, якісно нових за природою та
функціями. Здійснюється аналіз емпіричних підходів до вивчення проблем інтерсуб’єктності. Вивчається досвід проведеної експериментальної роботи авторки в цьому напрямі. Окреслюються перспективи дослідження проблеми інтерсуб’єктності в сучасній психологічній науці.
Ключові слова: психологія, інтерсуб’єктність, активність, авторство, відповідальність, креативність, творчість, спілкування, взаємодія.
М.Н. Наконечная. Интерсубъектность в психологии: к постановке проблемы. Статья посвящена актуальной и важной проблеме
интерсубъектности в психологии. Описаны подходы к анализу проблемы
интерсубъектности. Утверждается, что понятие интерсубъектности может быть качественно проинтерпретировано с использованием терминологии и концептуальных подходов культурно-исторической психологии,
субъектного подхода и экзистенциальной школы. Интерсубъектность
определяется как система внутренних и внешних интерперсональных
связей, выражающая уровень актуальной субъектности человека и тем
же формирующая авторство относительно собственной жизненной ситуации и продуктов творчества, а также ответственность и рефлексивность личности. Подчёркивается, что интерсубъектность способствует
самовыражению личности, а выражаясь, личностная черта формируется
или дооформляется; следовательно, интерсубъектность содействует личностному развитию человека. Доказывается, что интерсубъектность –
это опредмеченное стремление человека к взаимодействию, реализации
личностных смыслов и мотивов. Проанализирована тенденция того, что
в интерсубъектности встречаются коммуникативные стремления человека с тенденцией к саморазвитию и самосовершенствованию. Делается вывод, что интерсубъектность – это система связей между людьми,
способствующих проявлениям активности, творчества, ответственности, авторства. Подитоживается, что интерсубъектность способствует
формированию новообразований и интрапсихических межсистемных
связей, качественно новых по природе и функциям. Изучается опыт
проведенной экспериментальной работы автора в этом направлении.
Очерчиваются перспективы исследования проблемы интерсубъектности
в современной психологической науке.
Ключевые слова: психология, интерсубъектность, активность, авторство, ответственность, креативность, творчество, общение, взаимодействие.
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Постановка проблеми. Дослідження інтерсуб’єктності як сукупності зв’язків між людьми та інтеріоризованими частинами
особистості – це дуже актуальна тема, яка може дозволити прослідкувати закономірності не тільки міжособистісних відносин,
але й складних інтраособистісних структур. Інтерсуб’єктність
постає як система спільно-розподілених інтеро- та екстероризованих діяльностей живого активного суб’єкта, автора своїх
життєвих вчинків і дій. Отже, інтерсуб’єктність є фактором розвитку особистості і розвивається в реальній системі особистісної
життєтворчості.
Інтерсуб’єктність як система внутрішніх та зовнішніх інтерперсональних зв’язків виражає рівень актуальної суб’єктності
людини та тим самим формує авторство стосовно власної життєвої ситуації та продуктів творчості, а також відповідальність
і рефлексивність особистості. Інтерсуб’єктність розвивається як
система спільно-розподілених зв’язків, які визначають ідентичність особистості у її ставленнях до оточення та активний, конструктивний, творчий характер міжособистісних відносин.
Інтерсуб’єктність розвиває краще в людині, даючи водночас якнайповніший простір для самовираження, саморозвитку та самоусвідомлення. При цьому важливо зазначити, що
самовираження, саморозвиток і самоусвідомлення – це три
взаємопов’язані аспекти інтерсуб’єктної взаємодії. В термінології Д.О. Леонтьєва [7], інтерсуб’єктність є не причиною, а
передумовою самовираження, самоусвідомлення та саморозвитку, адже тут наявний не жорсткий детермінізм, а гнучкі
взаємозв’язки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідно до думки К.О. Абульханової-Славської: «Світ відносин – це безперервний процес становлення відносин між людьми та дійсністю,яка
обумовлює характер, спрямованість, особливості цих відносин»
[1, с. 169]. У цілому світ відносин – це система 1) інтерсуб’єктних
зв’язків та 2) ставлень людини до оточуючого світу. У той же час
слід особливо підкреслити, що не всі відносини між людьми є
інтерсуб’єктними, адже не вся сукупність міжособистісних взаємодій сприяє розкриттю суб’єктності людини як її відповідальної, творчої активності з (само-) розвитку. У межах філософської
концепції В.О. Вазюліна [3] інтерсуб’єктність є сукупністю внутрішніх взаємин між людьми.
Інтерсуб’єктність сприяє самовираженню особистості, а виражаючись, особистісна риса формується або дооформлюється.
Отже, інтерсуб’єктність сприяє і саморозвитку також.
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Інтерсуб’єктність – це опредметнене прагнення людини до взаємодії, реалізації особистісних сенсів і мотивів. В
інтерсуб’єктності зустрічаються прагнення людини спілкуватися з тенденцією до саморозвитку і самовдосконалення. В
інтерсуб’єктності особистісні сенси оживають, набувають конкретного змісту. Інтерсуб’єктність – це площина безпечного
простору самовираження, широких можливостей для самоусвідомлення та водночас певний вектор особистісного розвитку.
Інтерсуб’єктність – це реалізована здатність людини до самовияву в міжособистісних стосунках. У той же час інтерсуб’єктність –
це здатність, яка може розвиватися і водночас може стати
відправною точкою для саморозвитку кожного з учасників взаємодії.
Концепція інтерсуб’єктності глибоко пов’язана з культурноісторичною теорією Л.С. Виготського, зокрема, з ідеєю інтеріоризації. Позитивний досвід, наявний в інтерпсихологічному просторі (відносинах), стає інтрапсихічним та розвиває суб’єктність
людини.
З іншого боку, концепція інтерсуб’єктності проростає з досягнень та надбань суб’єктного підходу в психології (С.Л. Рубінштейн, К.О. Абульханова-Славська, А.В. Брушлінський,
В.В. Знаков, О.О. Сергієнко та інші).
Мета статті – представлення проблематизованих уявлень
про інтерсуб’єктність у сучасній психологічній науці.
Основний матеріал дослідження. Інтерсуб’єктність розвиває
та розкриває найкраще в людині: здатність до теплих міжособистісних відносин, активність, креативність, відповідальність. Досвід позитивної взаємодії не тільки дає відчуття безпеки,але й
розкриває можливості для радості, самовираження, суб’єктного
(відповідального, активного, творчого, взаєморозвивального)
ставлення до себе самого, інших людей, життєвих ситуацій і подій. Зокрема, тут можна зробити відсилку до досліджень просоціальної взаємодії як діалогу (М.М. Наконечна [9]).
Згідно з Л.С. Виготським: «...центральною проблемою при
поясненні всіх вищих форм поведінки є проблема засобів, за
допомогою яких людина оволодіває процесом власної поведінки»[4, с. 110]. Інтерсуб’єктність як психологічний феномен та
реальність міжособистісних стосунків пропонує цілий ряд психологічних засобів оволодіння людиною власною активністю.
Саме перебуваючи в інтерсуб’єктних відносинах, людина отримує можливість та потенціал для власного розвитку. Це стосується як ранніх онтогенетичних етапів, так і більш пізніх періо368
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дів життя. Стосовно дитинства логіка інтерсуб’єктних стосунків
була розкрита у відомій формулі Л.С. Виготського, згідно з якою
психологічна функція з’являється на сцені двічі – спочатку як
інтерпсихологічна (розподілена між людьми), а потім як інтрапсихологічна (внутрішня).
К.О. Абульханова-Славська писала: «Смисл життя – це психологічний спосіб переживання життя в процесі його здійснення» [1, с. 73]. Перефразовуючи дослідницю, можна сказати, що
інтерсуб’єктний смисл життя – це спосіб переживання життя
разом з іншими людьми, усвідомлюючи, самовиражаючись та
саморозвиваючись у цій взаємодії.
Розвиток інтерсуб’єктності пов’язаний із складними системами міжособистісних відносин, в яких існує людина. Індивід
може проявити суб’єктність по відношенню до іншого, інший
же – або відреагувати суб’єктно, або бути пасивно-реципієнтним. Інтерсуб’єктність – це ті зв’язки, з яких зіткане життя
особистості в соціумі і через які людина виражає себе та живе,
формуючи власний інтерсуб’єктний профіль – систему типових
способів взаємодії із іншими людьми.
Інтерсуб’єктність як взаємний вихід за власні межі для
контакту один з одним, як порушення границь для більшої інтегрованості, є промовлянням «Так!» життю (В. Франкл [11]).
Інтерсуб’єктність сприяє діалогічності та особливій позиції людини в світі – людини як автора, творця, відповідального зрілого
суб’єкта. Зрілість в цьому аспекті – це не вершина, яку можна
досягти раз і назавжди, це плинний стан зустрічей з собою, іншими людьми, справами та подіями в своєму житті. Вихід за межі
передбачає здатність до ризику, здатність особистості вчиняти
інтерсуб’єктно, тобто із врахуванням не тільки своєї позиції та
інтересів, але з глибоким вчуванням, вдумуванням, співпереживанням у світ іншої людини.
Інтерсуб’єктність – це цілий невидимий світ зв’язків, взаємодій, ставлень, які поєднують людину з її буттям-в-світі та
буттям-з-іншими-людьми. У цьому сенсі інтерсуб’єктність розкриває особливу структуру осмисленості та означеності для людини інших людей, речей і ситуацій в її житті. Інтерсуб’єктність,
як ліхтариком з різнокольоровою лампою, освітлює людські
взаємини, даючи місце в них як болі та стражданням, так і найвищому, найповнішому щастю. Для людини не індиферентно,
коли, як і з ким вона вступає с суб’єктну, відкриту взаємодію. І
інколи щемливий біль від того, що зараз ти не з тією людиною, з
якою хотів би бути, може перекреслити всі інші можливі радос369
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ті. Тому в інтерсуб’єктності індивідуальна суб’єктність в першу
чергу особистісна: від того, ким ти є для мене, залежатиме те,
ким я стану для тебе. Те, які сторони своєї душі людина відкриє
для іншої, залежатиме від системи її інтерсуб’єктних ставлень.
Відомий феномен повного розкриття перед незнайомим супутником у подорожі (наприклад, у вагоні потягу) може бути, зокрема, пов’язаний з тим, що людина шукає нейтрального співрозмовника, який дав би їй хоча б ілюзію безпеки та уваги. В
інших ситуаціях таким нейтральним співрозмовником успішно може бути психолог, психотерапевт: спеціаліст такого фаху
може грамотно, з користю для людини, яка розкривається,
побудувати взаємодію. Але ось чи виникне у людини усвідомлений запит та готовність працювати з психологом, психотерапевтом – це вже інше питання. У той же час можливостей поговорити під час подорожей із «супутником-незнайомцем» може
бути досить багато.
Онтогенетичне формування інтерсуб’єктності як сміливості бути відкритим до інших та розкриватися самому пов’язане,
перш за все з базальною довірою (чи тривогою), про що писали
Е. Еріксон, К. Хорні та інші. Готовність розкриватися та витримати розкриття інших розвивається внаслідок досвіду теплих,
щирих, люблячих дитячо-батьківських відносин.
Важливими емпіричними засобами пізнання психологічної
природи інтерсуб’єктності є герменевтичні методи. У цьому аспекті взірцевими є роботи Н.В. Чепелєвої [10], а також важливі
праці деяких та її учениць [5; 6]).
Методика Т. Лірі («Діагностика міжособистісних взаємин» – в адаптації Л.М. Собчик) дозволяє дослідити інтерсуб’єктність як систему особистісних предиспозицій в спілкуванні та ставлень до інших людей. Методика дозволяє виявити
переважні типи інтерсуб’єктних позицій у відносинах з іншими людьми.
Експериментальне вивчення інтерсуб’єктності вимагає нового погляду, нової інтерпретативної системи. У проведеному нами
експерименті взаємодія учасників сприяла мікрозрушенням в
інтерсуб’єктності, що зафіксоване статистично значущою різницею за критерієм Вілкоксона (р<0,01 за всіма шкалами методики ДМВ Т. Лірі в адаптації Л.М. Собчик). Експеримент полягав у
трьох серіях контрольованих обмінів учасниками цукерками та
печивом (які роздавав експериментатор), що слугувало моделлю
прояву піклування, підтримки та турботи один про одного. Акт
дарування цукерки чи печива іншими – це один з елементарних
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епізодів вияву та мікроформування інтерсуб’єктності. До та після експерименту досліджувані відповідали на питання опитувальника ДМВ Т. Лірі в адаптації Л.М. Собчик (n=38). Зафіксований факт статистично значущої різниці між результатами до
та після експерименту може бути проінтерпретований як наявність змін в інтерсуб’єктних патернах взаємодії учасників. Можна припустити, що відбувся мікророзвиток інтерсуб’єктності:
виявивши піклування про іншого, учасники змінили цим самим
самих себе, свою здатність до відкритої, взаємозбагачуючої взаємодії з іншими, що може стати основою для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації.
Висновки.
1. Проблема інтерсуб’єктності в психології належить до
актуальних проблем сучасної психологічної науки. Поняття
інтерсуб’єктності дозволяє по-новому розглянути явища міжособистісної взаємодії та розвитку людини. Крім того, стає
можливим концептуалізувати екзистенційні даності людського
життя (смерть, самотність, безсмисленість, свобода) в ракурсі
інтерсуб’єктного підходу, що дає широкі можливості для подальших теоретичних та емпіричних досліджень в цьому напрямку.
2. Інтерсуб’єктність розглядається як система зв’язків між
людьми, які сприяють проявам активності, творчості, відповідальності, авторства. Інтерсуб’єктність сприяє формуванню
новоутворень та інтрапсихічних міжсистемних зв’язків, якісно
нових за природою та функціями.
3. Емпіричне дослідження інтерсуб’єктності може спиратися на вже відомий арсенал психологічних методів та методик,
але вимагає глибшої, якісно нової інтерпретації. Зокрема, особливо вдалим є поєднання валідних, стандартизованих особистісних опитувальників та експериментальних процедур (досвід
такого дослідження описаний у статті).
Перспективи подальших досліджень проблеми інтерсуб’єктності у психології пов’язані з вивченням спектру потенціалів та
можливостей людської взаємодії, яка сприяє особистісному розвитку людини.
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M.M. Nakonechna. Intersubjectness in Psychology: to the formation
of issue. The article is devoted to the actual and important interagency
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problem in psychological science. The main approaches to the intersubjectness problem analysis are described. The article states that interagency
concept can get solid interpretation using the terminological basis and conceptual approaches from cultural-historical psychology, agency approach
and existential school. The interagency is defined as the internal and external interpersonal connections system, which explicates the actual human
agency level, forming the subjectness towards his/her own life situation
and creativity products. Interagency also influences on the responsibility
and reflectiveness of a personality. It is shown that interagency facilitates
the personal self-expression. In the meantime it is important that the personal trait keeps forming in the process of expression. The article proves
that the interagency is human subjectified intention to interact, to realize
personal senses and motives. The interagency is analyzed to have human
communicational intentions with self-development and self-improvement
tendencies. The impact of interagency upon the human development and
productive activity is discussed.
The conclusion is driven that the interagency helps to mould new formations and intrapsychological intersystem connections. The latter have
new structure and functions. The empirical approaches to interagency problems investigations are analysed. The author’s experimental works in this
field are briefly summarized. Among other results it is stated that in the
experimental situation the participants were asked to take care about each
other, if they wanted to (they could share sweets with each other). The participants answered the T.Leary’s questionnaire before and after the three
stages of the experiment (n=38). The Wilcoxon signed-rank test showed
significant difference in the results before and after the experiment, which
can prove the tendency of microdevelopment caused by interagency. The
perspectives of interagency problem explorations in modern psychological
science are underlined.
Key words: psychology, interagency, activity, subjectness, responsibility, creativity, evocation, communication, interaction.
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