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Розглянуто сутність феномену естетичного ідеалу.
Показано його природні та історичні витоки.
Проаналізовано роль естетичного ідеалу у формуванні,
розвитку та соціалізації особистості. Наведено
взаємозв'язок між естетичним ідеалом і загальним
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для розвитку людини і суспільства.
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