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РІЗНОВИДИ ЖИТТЄВОГО ВИБОРУ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД 

РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ЙОГО ДИНАМІКИ 

У статті визначено різновиди життєвого вибору особистості в період ранньої 

дорослості та розкрита специфіка його динаміки. Показано, що життєвий 

вибір в період ранньої дорослості доцільно визначати за критеріями сфер 

особистості (ціннісно-смисловий, мотиваційний, цільовий, обмежений дос-

відом пізнання і організацією цього досвіду тощо); рівня психічної регуляції 

поведінки і діяльності (вольовий, довільний); індивідуальних особливостей 

(фізіологічний, онтогенетичний, патологічний); ефективності вибору (оп-

тимальний/неоптимальний); наявності альтернатив вибору; структури (ди-

намічність, розгорнутість, складність); оборотності (зворот-

ний/незворотний) і масштабу (зокрема, глобальний). Завершеність вибору 

оцінюється, головним чином, за наявністю результату, натомість часовими 

обмеженням або стадіальності, що дозволяє запустити механізм кардина-

льної трансформації життєвих смислів, джерело особистісних трансформа-

цій, процес розгортання життєвих орієнтирів особистості і структурування 

відповідно до них власних перспектив. Динаміка життєвого вибору розгля-

дається в контексті впевненості особистості у своєму виборі, появи сумнівів у 

перевазі тієї чи іншої альтернативи. Розкрито процесуальні та результативні 

характеристики життєвого вибору особистості в період ранньої дорослості. 

Встановлено, що процесуальні характеристики відображають свідому вклю-

ченість особистості, міру її самостійності і впевненості в ході здійснення 

життєвого вибору (їх особливості обумовлені статтю, віком, рівнями особис-

тісної та соціальної зрілості в період ранньої дорослості); результативні ха-

рактеристики обумовлюють зміст і просторово-часову перспективу вибору і 

виражені в самооцінці респондентів. Підкреслено, що характеристики жит-

тєвих виборів з точки зору його результату можна методично діагностувати 

за оцінками респондентів часу досягнення бажаного результату вибору. 

Ключові слова: особистість, період ранньої дорослості, життєвий ви-

бір, динаміка життєвого вибору 

 

Постановка проблеми. Наразі, у період інтенсивних змін, що 
супроводжуються суперечливістю моральних і ціннісних орієнтирів, 
розробка проблеми життєвого вибору є надзвичайно актуальною, а з 
огляду на сучасні тенденції соціальних перезавантажень та мента-
льні особливості суспільства, можна констатувати, що прийняття 
рішень життєвого вибору є найбільш значущим аспектом у форматі 
життєдіяльності особистості, зокрема у віці ранньої дорослості [4; 7; 
9]. Гнучко змінюючи спосіб детермінації процесів особистісного ро-
звитку, за рахунок зміни інтерпретативного комплексу, життєвий 
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вибір визначає подальший напрямок самоорганізації особистості, як 
складної відкритої системи. Найбільш відповідальним цей процес 
стає у період ранньої дорослості, адже становлення особистості пе-
реходить в цей час на новий рівень життєдіяльності, що супрово-
джується життєвим вибором, який безпосередньо корелює з проце-
сом прийняття рішення, стаючи його невідʼємним компонентом (О. 
Бретман, О. Грубʼяк).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Констатовано, 
що феномен життєвого вибору наразі має складний інтерпретатив-
ний базис. У процесі онтогенезу, освоюючи, зокрема, соціальний до-
свід, особистість перетворює його у власні цінності, установки, сми-
сли, орієнтації тощо [2; 5; 8]. Одним із визначень життєвого вибору 
є саме механізм кардинальної трансформації життєвих смислів, як 
джерело особистісних трансформацій, процес розгортання життєвих 
орієнтирів особистості і структурування відповідно до них власних 
життєвих перспектив (О. Бретман). 

Наголошується, що життєвий вибір актуалізується у точці 
біфуркації життєвого шляху особистості і являє собою субʼєктивний 
процес і результат вмотивованого ранжування і переваги однієї з 
обʼєктивно існуючих можливостей вирішення проблеми на основі 
притаманної для особистості ментальності, що незмінно 
супроводжується потоком відчуттів, вольових зусиллі і когніцій (О. 
Грубʼяк, О. Комлєв, Л. Українець).  

Показано, що здійснення життєвого вибору ініціюється на основі 
сприйняття субʼєкта та інтерпретації ситуації як виборної за 
допомогою її категоризації й ідентифікації та відбувається в 
результаті впливу не тільки обʼєктивних, але і субʼєктивних 
соціально-психологічних чинників, що підкреслюють унікальність 
вибору особистості і сприяють її розвитку  (І. Ващенко, А. Журба, З. 
Ковальчук, О. Комлєв). 

Встановлено, що одними з провідних функцій життєвого вибо-
ру, зробленого субʼєктом, можна вважати життєтворчу і особистіс-
но-формувальну, які є найбільш актуальним у період ранньої дорос-
лості  (О. Бретман, В. Вінс, Н. Завацька, А. Коваленко, В. Турбан) [2; 
3; 4; 6; 7]. 

Мета статті – визначити різновиди життєвого вибору 
особистості в період ранньої дорослості та розкрити специфіку його 
динаміки. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. 
На першому етапі емпіричного дослідження зʼясовувалися особливо-
сті психологічних механізмів включення особистості в актуальний 
варіант життя, що обумовлює її життєвий вибір в період ранньої до-
рослості. В якості посередника між варіантом життя і особистістю ро-
зглядалася система цінностей і життєвих смислів особистості, а також 
аналізувалися особливості процесу життєвого вибору та етапи його 
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здійснення; проводилося дослідження готовності респондентів до 
здійснення життєвого вибору в період ранньої дорослості. З цією ме-
тою застосовано методики: «Життєва позиція особистості» (Е. Берн), 
«Життєві завдання особистості» (Т. Титаренко, Т. Ларіна), методики 
діагностики актуального варіанту життя (А. Шишева), ціннісних орі-
єнтацій  (М. Рокич), методика дослідження системи життєвих смис-
лів (В. Котляков).  

Зʼясовано, що до особливостей здійснення життєвого вибору ре-
спондентами можна віднести вікові особливості періоду ранньої до-
рослості, які детермінуються, зокрема, життєвою позицією та життє-
вими завданнями. Так, встановлено, що 53,4% досліджуваних обрали 
(за Е. Берном) конструктивну життєву позицію, 15,5% – оборонну, 
31,3% – депресивну; безплідної життєвої позиції по вибірці не вияв-
лено. Аналіз показників за основними життєвими завданнями (за Т. 
Титаренко і Т. Ларіною), вирішення яких свідчить про життєву і про-
фесійну самореалізацію досліджуваних, показав, що досягнення ма-
теріальної забезпеченості і комфорту, в якості основного життєвого 
завдання, обирають 30,7% респондентів; досягнення влади і успіху – 
64,7%; професійний та особистий саморозвиток – 24,4%; створення 
сімʼї – 17,6%; реалізацію життєтворчості – 35,3%; загальний показник 
стратегії за методикою становив 30,3%.  

Констатовано, що особливості здійснення життєвого вибору обу-
мовлюються ступенем сформованості системи життєвих смислів і 
перевагою обрання актуального варіанту життя. Виявлено, що сис-
тема життєвих смислів виступає в якості психологічної умови жит-
тєвого вибору при певному варіанті життя («життя як передмова» 
(26,9%), «життя за правилами» (15,6%), «життя як творчість» 
(13,4%), «життя як сон» (2,9%), «життя проти життя» (8,4%), «життя 
як досягнення» (16,4%), «екзистенціальний конструктор» (життя як 
предмет творчості) (13,9%), «життя як трата часу» (2,5%)) і опосере-
дковує діалектичні відносини між особистістю і одним із варіантів 
життя, включаючись в який, особистість адаптується до нього через 
своєрідну систематизацію структури життєвих смислів і здійснюючи 
життєвий вибір. 

Показано, що здійснення життєвого вибору відбувається відпо-
відно до етапів: усвідомлення значущості цілей, вибору життєвих 
альтернатив, прийняття попереднього вибору, уточнення та прийн-
яття остаточного вибору, а також його реалізації. Встановлено, що 
готовність особистості до здійснення життєвого вибору в період 
ранньої дорослості зумовлюють психологічні механізми (ціннісно-
мотиваційні, емоційно-чуттєві, інтелектуальні, вольові), які актуалі-
зується в залежності від спрямованості життєвого вибору (профе-
сійного самовизначення, визначення власної життєвої позиції, ви-
бору супутника життя тощо). 
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Встановлено, що в цілому система життєвих смислів має змісто-
вні звʼязки з термінальними цінностями респондентів у межах цін-
нісно-смислових взаємин. Виявлені як очевидні взаємозвʼязки (ща-
стя інших – альтруїстичні смисли (r=0,48; р≤0,05), суспільне ви-
знання – статусні смисли (r=0,59; р≤0,01), свобода – екзистенційні 
смисли (r=0,62; р≤0,01) та ін.), так і взаємозвʼязки, що вимагають 
додаткової інтерпретації (життєва мудрість – гедоністичні смисли 
(r=-0,67; р≤0,001), життєва мудрість – сімейні смисли (r=0,58; 
р≤0,01)). 

Аналіз результатів першого етапу дослідження показав низький 
рівень підготовленості майже третини (29,8%) респондентів до здій-
снення життєвого вибору в аспектах планування і побудови власно-
го життя в стратегічних життєвих напрямках. 

На другому етапі було дослідження було проведено вивчення 
соціально-психологічних особливостей життєвого вибору особистос-
ті в період ранньої дорослості у гендерному вимірі. З цією метою бу-
ли використані анкетування (анкета для вивчення вибору значущо-
го іншого «Самооцінка психологічної адаптивності» (С. Джанерьян, 
Ю. Ращупкіна)), методики: «Гендерні ролі» (С. Бем), «Тест смисло-
життєвих орієнтацій»  (Д. Леонтьєв), «Домінуюча особистісна спря-
мованість» (І. Єгоричева), «Рівень соціальної фрустрованості» (Л. 
Вассерман, у модифікації В. Бойко).  

Зʼясовано, що вибір значущого іншого є одним з життєвих ви-
борів, істотний вплив на який надає особистісна та соціальна зрі-
лість. Розглянуто результативні показники вибору значущого іншо-
го у чоловіків і жінок, що відображають зміст і просторово-часову 
перспективу вибору і виражені в самооцінці респондентів. 

Для аналізу отриманих результатів був застосований метод по-
лярних груп. При обробці емпіричних даних використовувалися ме-
тоди непараметричної статистики (критерії Фрідмана, Вілкоксона), 
процедура квартилювання, біноміальний критерій. Аналіз часових 
інтервалів для вибору здійснювався з урахуванням квартильних 
значень індивідуальних показників часових інтервалів, що відзна-
чалися респондентами. 

В результаті виділилися групи респондентів із властивими їм 
відповідними видами зрілості: «висока соціальна адаптованість за-
вдяки внутрішньому контролю» (21,4%); «усвідомлення своїх соціа-
льних ролей» (16,4%); «самовираження» (15,6%); «значущість твор-
чості» (13,9%), які були віднесені до полюсу «особистісна зрілість», а 
також групи: «акцентування цінностей індивідуалізації» (14,6%); 
«неконструктивна рефлексивність» (12,6%); «особистісна інфанти-
льність» (5,5%), які були віднесені до полюсу «особистісна незрі-
лість». 

За допомогою методу полярних груп були створені профілі об-
раного значущого іншого «зрілими» і «незрілими» чоловіками і жі-
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нками. Емпірично встановлено, що подібним при виборі значущого 
іншого для цих груп респондентів є зміст матеріальних цінностей, 
освіти, віросповідання, особливості способу життя і професійної дія-
льності, ціннісно-мотиваційної сфер значущого іншого. Для «незрі-
лих» досліджуваних, на відміну від зрілих, є важливим і рівень до-
ходу обраної значущою іншої людини.  

Аналіз самооцінок респондентів часової перспективи вибору 
значущого іншого виявив, що загальною закономірністю для всіх 
респондентів є вибір значимої людини на тривалий період часу – 
понад 7 років.  

На третьому етапі дослідження було проведено вивчення со-
ціально-психологічних ресурсів та барʼєрів здійснення життєвого 
вибору в період ранньої дорослості. З цією метою була застосована 
методика діагностики соціально-психологічної адаптації (К. Ро-
джерс, Р. Даймонд, в адаптації  О. Осницького). Значущою особливі-
стю цієї методики була можливість виступити індикатором вклю-
чення респондентів у взаємодію з соціумом за показниками соціа-
льно-психологічної адаптації, а також визначити показники конс-
труктивної і деструктивної взаємодії з ним. Для оцінки взаємин з 
найближчим соціальним оточенням респондентів застосовувалася 
методика Н. Кузьміної, що дозволила виявити значимість їх най-
ближчого соціального оточення і визначити бажані відносини з 
ним, що впливають на життєвий вибір. В якості можливих особисті-
сних ресурсів включення в життя соціуму розглядалися параметри 
мотивації, що встановлювалися за опитувальниками «Шкали ака-
демічної мотивації» (Т. Гордєєва, О. Сичов, Є. Осін), внутріш-
ньої/зовнішньої мотиваційної орієнтації (Т. Амабілє), базових пот-
реб (Е. Дісі), допитливості (Т. Кашдан), відповідальності особистості 
(В. Прядеін), параметрів її самоставлення (за С. Панлілєєвим), як 
усвідомлюваних, так і імпліцитних (модифікація М. Падун), моти-
ваційної індукції (Ж. Нюттен) й життєвих орієнтацій (О. Коржова). 

Результати цього етапу дослідження показали, що особистісні 
якості респондентів у віці ранньої дорослості, які характеризують їх 
особистісну та соціальну зрілість, можуть бути не тільки ресурсом, 
але і барʼєром активного включення у взаємодію з соціумом в умо-
вах, коли ця взаємодія розглядається як така, що перевищує за 
складністю наявні у них можливості. Одним з істотних індикаторів 
оцінки ситуацій взаємодії з соціумом, як надмірно складним, є зни-
ження самоприйняття і насторожене ставлення до соціального ото-
чення, а також виражене прагнення перекласти вирішення своїх 
проблем і життєвого вибору на оточуючих, особливо, якщо соціаль-
не оточення розглядається як таке, що демонструє позитивне став-
лення і готовність до підтримки. 

Отримані дані наводять до розуміння, що стихійно сформована 
у респондентів готовність до взаємодії з соціумом недостатня для 
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активного включення в соціальний контекст життя і самореалізації 
та здійснення конструктивного життєвого вибору, що призводить до 
необхідності цілеспрямованої соціально-психологічної роботи з під-
тримки становлення такої готовності.  

Зʼясовано, що у групі респондентів, які обрали актуальним варі-
ант «життя як передмова» транситуаційний локус контролю мав по-
зитивну кореляцію з параметрами ближньої перспективи: з подія-
ми, що відбуваються у теперішній час (r=0,66; р≤0,05) і очікуваними 
протягом року (r=0,68; р≤0,05). У групі респондентів, які обрали ак-
туальним варіант «життя як досягнення», відзначені звʼязки тран-
ситуаційної мінливості з мотиваційними обʼєктами, які передбача-
ються у другій половині дорослого життя (r=0,67; р≤0,05). Шкала 
транситуаційного освоєння внутрішнього світу негативно корелює з 
цим періодом життя (r=-0,73; р≤0,05) та з обʼєктами професійної ді-
яльності (r=-0,70; р≤0,05). Респонденти, які обрали актуальним 
варіант «життя за правилами» відрізняються внутрішнім транситу-
аційним локусом контролю, вони відчувають відповідальність за 
події свого життя і прагнуть ними управляти. Ця шкала має коре-
ляцію з параметрами ближньої перспективи, а саме з початком до-
рослого життя (r=0,91; р≤0,01) і всім періодом ранньої дорослості 
(r=0,84; р≤0,01). Шкала транситуаційного освоєння світу має вира-
жені звʼязки з параметрами глибини часової перспективи. Для ре-
спондентів, які обрали актуальним варіант «життя як сон», освоєн-
ня зовнішнього світу має негативний звʼязок (r=-0,77; р≤0,05) з мо-
ментом сьогодення. Ця ж шкала має високу кореляцію з мотивацій-
ними обʼєктами, розташованими у їх часовій перспективі протягом 
одного-двох років (r=0,82; р≤0,01). Досліджувані в теперішньому 
часі прагнуть до самоздійснення в зовнішньому світі. Все подальше 
життя (зрілість і старість) цікавить їх менше (r=-0,72; р≤0,05). Також 
відзначені звʼязки цієї шкали зі змістовною наповненістю образу 
майбутнього, найвищі з яких – з мотиваційними обʼєктами, які 
належать до деяких аспектів особистості субʼєкта (r=0,83; р≤0,01). 
Самоздійснення в зовнішньому світі вбачається ними за рахунок 
власних особистісних характеристик. У групі респондентів, які обра-
ли актуальним варіант «життя як творчість», виявлено найменше 
звʼязків між параметрами і вмістом часової перспективи і шкалами 
життєвих орієнтацій. Виявлено достовірні звʼязки мотиваційних 
обʼєктів, розташованих у другій половині дорослого життя з транси-
туаційною стабільністю (r=-0,76; р≤0,05), яка характеризує субʼєкта, 
що прагне реалізувати можливості сьогодення. 

Таким чином, кожен тип життєвих орієнтацій відрізнявся своє-
рідністю звʼязків з часовою перспективою і впливав на життєвий 
вибір особистості в період ранньої дорослості. 

Дані, отримані на констатувальному етапі дослідження, були за-
стосовані при розробці багаторівневої соціально-психологічної про-
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грами оптимізації процесу життєвого вибору особистості в період 
ранньої дорослості.  

Висновки. Визначено різновиди життєвого вибору особистості 
в період ранньої дорослості та специфіка його динаміки. Показано, 
що життєвий вибір в період ранньої дорослості доцільно визначати 
за критеріями сфер особистості (ціннісно-смисловий, мотиваційний, 
цільовий, обмежений досвідом пізнання і організацією цього досвіду 
тощо); рівня психічної регуляції поведінки і діяльності (вольовий, 
довільний); індивідуальних особливостей (фізіологічний, 
онтогенетичний, патологічний); ефективності вибору 
(оптимальний/неоптимальний); наявності альтернатив вибору; 
структури (динамічність, розгорнутість, складність); оборотності 
(зворотний/незворотний) і масштабу (зокрема, глобальний). 
Завершеність вибору оцінюється, головним чином, за наявністю 
результату, натомість часовими обмеженням або стадіальності, що 
дозволяє запустити механізм кардинальної трансформації життєвих 
смислів, джерело особистісних трансформацій, процес розгортання 
життєвих орієнтирів особистості і структурування відповідно до них 
власних перспектив. Динаміка життєвого вибору розглядається в 
контексті впевненості особистості у своєму виборі, появи сумнівів у 
перевазі тієї чи іншої альтернативи. 

Розкрито процесуальні та результативні характеристики життє-
вого вибору особистості в період ранньої дорослості. Встановлено, 
що процесуальні характеристики відображають свідому включеність 
особистості, міру її самостійності і впевненості в ході здійснення 
життєвого вибору (їх особливості обумовлені статтю, віком, рівнями 
особистісної та соціальної зрілості в період ранньої дорослості); ре-
зультативні характеристики обумовлюють зміст і просторово-часову 
перспективу вибору і виражені в самооцінці респондентів. Підкрес-
лено, що характеристики життєвих виборів з точки зору його резуль-
тату можна методично діагностувати за оцінками респондентів часу 
досягнення бажаного результату вибору. 
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Pobokina G.M. 
VARIETIES OF LIFE CHOICE OF PERSONALITY IN THE PERIOD OF 
EARLY ADULTITY AND SPECIFICS OF ITS DYNAMICS 

The article defines the types of life choice of a person in the period of early adult-
hood and reveals the specificity of its dynamics. It is shown that it is advisable to de-
termine the life choice in the period of early adulthood according to the criteria of per-
sonality spheres (value-semantic, motivational, target, limited by the experience of 
cognition and the organization of this experience, etc.); the level of mental regulation of 
behavior and activity (volitional, voluntary) of individual characteristics (physiological, 
ontogenetic, pathological); efficiency of choice (optimal / non-optimal) of the availabil-
ity of choice alternatives; structures (dynamism, development, complexity); turnover 
(reverse / irreversible) and scale (in particular, global). The completeness of the choice 
is assessed mainly in the presence of a result, which allows you to launch the mecha-
nism of cardinal transformation of life meanings, the source of personal transfor-
mations, the process of unfolding the life guidelines of a person and structuring their 
own prospects in accordance with them. The dynamics of life choice is considered in 
the context of the individual's confidence in his choice, the emergence of doubts about 
the superiority of one or another alternative. The procedural and effective characteris-
tics of a person's life choice in the period of early adulthood are revealed. It has been 
established that the procedural characteristics reflect the conscious involvement of the 
individual, the degree of his independence and confidence in the course of making life 
choices (their characteristics are determined by gender, age, level of personal and so-
cial maturity during early adulthood); the productive characteristics determine the 
content and the spatio-temporal perspective of the choice and are expressed in the self-
esteem of the respondents. It is emphasized that the characteristics of life choices in 
terms of their results can be diagnosed by respondents' estimates of the time to achieve 
the desired choice result. 

Keywords: personality, early adulthood, life choice, dynamics of life choice 
 
Побокина Г.М. 
РАЗНОВИДНОСТИ ЖИЗНЕННОГО ВЫБОРА ЛИЧНОСТИ  
В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ И СПЕЦИФИКА  
ЕГО ДИНАМИКИ 

В статье определены виды жизненного выбора личности в период ранней 
взрослости и раскрыта специфика его динамики. Показано, что жизненный вы-
бор в период ранней взрослости целесообразно определять по критериям сфер 
личности (ценностно-смысловой, мотивационный, целевой, ограниченный опы-
том познания и организацией этого опыта и т.п.); уровня психической регуляции 
поведения и деятельности (волевой, произвольный) индивидуальных особенно-
стей (физиологический, онтогенетический, патологический); эффективности 
выбора (оптимальный / неоптимальный) наличия альтернатив выбора; структу-
ры (динамичность, развернутость, сложность); оборачиваемости (обратный / не-
обратимый) и масштаба (в частности, глобальный). Завершенность выбора оце-
нивается, главным образом, при наличии результата, что позволяет запустить 
механизм кардинальной трансформации жизненных смыслов, источник лич-
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ностных трансформаций, процесс развертывания жизненных ориентиров лично-
сти и структурирование в соответствии с ними собственных перспектив. Динами-
ка жизненного выбора рассматривается в контексте уверенности личности в сво-
ем выборе, появления сомнений в превосходстве той или иной альтернативы. 
Раскрыты процессуальные и результативные характеристики жизненного выбо-
ра личности в период ранней взрослости. Установлено, что процессуальные ха-
рактеристики отражают сознательную включенность личности, степень ее само-
стоятельности и уверенности в ходе осуществления жизненного выбора (их осо-
бенности обусловлены полом, возрастом, уровнем личностной и социальной 
зрелости в период ранней взрослости); результативные характеристики обуслов-
ливают содержание и пространственно-временную перспективу выбора и выра-
жены в самооценке респондентов. Подчеркнуто, что характеристики жизненных 
выборов с точки зрения его результата можно диагностировать по оценкам ре-
спондентов времени достижения желаемого результата выбора. 

Ключевые слова: личность, период ранней взрослости, жизненный вы-
бор, динамика жизненного выбора. 
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ТВОРЧІСТЬ, ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ, КОМУНІКАЦІЯ В  

ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ПРОФЕСІЇ 
У статті розкрито становлення творчості й індивідуальності особистості в 

рамках музично-пластичної діяльності; зокрема розкрито фактор профе-

сійної комунікації в процесі її реалізації. Показано, що музична потреба фо-

рмується з прослуховування і усвідомлення позитивних якостей музичних 

творів і їх відтворення засобами тілесної пластики. Чим яскравіше і доступ-

ніше повнота музики, тим легше вона проникає до мислення та чуттєвого 

сприйняття людини, відображаючись у тілесній пластиці. Музично-

пластична потреба полягає у мотиваційних факторах, які регулюють спосо-

би реалізації саме особистісного досвіду при зверненні людини до музики та 

танцю. Музично-пластична потреба уже у межах окремої ситуації діяльності 

виявляє багатогранність свого стимульного складу, що дозволяє досліджу-

вати розвернений у час процес мотивації, послідовність і взаємно зміняючи 

один одного об‘єктивні причини діяльності. Мотиваційні тенденції діють 

через співвіднесення між собою структур: організації зовнішніх впливів у 

вигляді музикальних творів і рисунку пластики, які включають інтонаційно-

мотиваційні елементи і «загальні форми» музикального руху, тематичні 

утворення і композиційно-драматургічні засоби музики та структурної ор-

ганізації «внутрішніх умов» – організацію особистісно значимого досвіду, 

яка включає емоційно-контактний, перцептивно-пізнавальний і інтелекту-

ально-конструктивний рівні досвіду. Відповідно до принципу єдності психі-


