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завідувач навчально-методичного кабінету музики й образотворчого мистецтва 
КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

комплекс мистецтв У формуванні уявлень
ПРО СВІТ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

У статті обгрунтовано теоретичні підходи до формування уявлень про світ учнів початкових класів у  використан
ні комплексу мистецтв на уроках образотворчого мистецтва та в позаурочний час. Ефективним засобом формуван
ня уявлень про свгг у  дітей в школі є мистецтво, що стимулює учнів розмірковувати на мистецькі теми і сприяє їх
ньому творчому розвитку. Представлено приклади спеціально розроблених завдань, ігрових ситуацій, задопомогою 
яких учителі можуть впливати на світоглядну сферу учнів -  розширювати та поглиблювати їхні уявлення про світ. 

Ключові слова: уявлення про світ, молодші школярі, комплекс мистецтв.

На сучасному етапі модернізації освіти мистецтво є 
найважливішим засобом залучення школярів до загаль
нолюдських духовних цінностей з опорою на власний 
досвід через особисте емоційне переживання. 
Мистецтво формує в молодшого школяра світоглядні 
уявлення, ставлення до інших людей і до самого себе, 
вводить у сферу культури людських стосунків. 
«Доповнюючи особистий досвід людини досвідом по
чуттів, думок, дій інших людей, зживаючи афекги і при
страсті, «нормуючи» духовні імпульси, заспокоюючи 
чи збуджуючи, мистецтво не тільки вносить лад і поря
док у душевні й духовні витрати людини, але й підгото- 
влює її для повноцінного функціонування в суспільстві» 
[7, с. 276].

Проблема формування уявлень про світ завжди при
вертала до себе увагу філософів (І. Зязюн, В. Кремінь), 
психологів (Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, С. Ру- 
бінштейн), педагогів (В. Сухомлинський, О. Сухом- 
линська). Мистецький світогляд досліджують сучасні 
вчені (Н. Миропольська, С. Соломахата ін.).

Аналіз педагогічної практики також дає підстави кон
статувати потужний і часто негативний вплив випадкових 
факторів соціального оточення на уявлення про світ мо
лодших школярів: жорстокість і насильство діти спосте
рігають у повсякденному житті, бачать по телебаченню і 
на сторінках газет. Тому, на нашу думку, формування ці
лісної картини свпгу молодших школярів не може забез
печуватися змістом одного-двох спеціальних предметів, 
наприклад історії, біології', географії. У цей процес повин
ні включатися всі без винятку навчальні предмети й за
безпечувати, комплексний вплив на учнів з метою роз
витку їхньої світоглядної сфери. Особлива роль у цьому 
-  естетичного виховання: «Естетичне виховання має за
давати загальну спрямованість інтересам і пориванням 
учнів; ієрархію індивідуальних переваг і взірців; міру го
товності і рішучості до реалізації власного сценарію жит
тя» [5, с. 4]. Однак причиною і підставою досліджувано

го питання послужило те, що за останні роки в системі 
навчання відмічається перекіс у бік накопичення знань 
та акцент на розум учнів, що домінує над розвитком по
чуттів: «Всупереч психологічним закономірностям уже з 
початкової ланки навчання школярів спрямовується пе
реважно на розвиток раціональних механізмів мислен
ня, а емоційно-образні завантажуються менше порівня
но з вербальними, тому розвиваються повільніше, 
гальмуються» [4, с. 5]. Виховна і навчальна діяльність за 
своєю суттю мають скеровувати, спрямовувати, органі
зовувати індивідуальне становлення людської особисто
сті, формувати її риси та якості. В. Сухомлинський ствер
джував: «...Без емоційно-естетичного струменя
неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини... 
Краса й жива думка так само органічно поєднані, як 
сонце і квіти» [8, с. 47]. Означене вище спонукає шукати 
нові педагогічні засоби формування уявлень про світ у 
молодших школярів в урочній і позаурочній роботі засо
бами різних видів мистецтва у їх єдності.

Мета статті: обґрунтувати доцільність використання 
комплексу мистецтв у процесі формування уявлень про 
світ учнів початкових класів у навчально-виховному про
цесі загальноосвітніх шкіл.

Поняття «світогляд» є багатовимірним. Світоглядні 
уявлення покликані забезпечити розвиток цілісної особи
стості, здатної до об’єктивного ставлення і до навколиш
нього світу, і до самої себе, до світоглядного вибору, орі
єнтованого на загальнолюдські цінності. Світогляд 
розуміють як розгорнуту систему поглядів на навколиш
ню дійсність, на природу, суспільство й свідомість, на їх 
розвиток» [1, с. 38]. Світогляд визначає спрямованість 
діяльності та поведінки дитини, дає змогу особистості са
мовизначатися у світі, вибирати власний життєвий шлях.

У філософії (Ю. Борев, Г Брандт, О. Лосєв, О. Спір- 
кін, В. Шинкарук, Л. Скворцов) поняття уявлення трак
тується як форма індивідуального чуттєвого пізнання, що 
має своїм результатом цілісний образ об’єкта, він вини
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кає поза безпосереднім впливом останнього на органи 
чуття. Структура світогляду, на думку вчених, вказує на її 
складність, взаємопов’язаність основних елементів, од
ним із яких є уявний. Значна частина уявлень людини -  
це образи, що виникають на основі сприйняття -  тобто 
первинного чуттєвого відображення дійсності. З даних 
образів у процесі індивідуального життя поступово фор
мується картина світу кожної конкретної людини. 
Уявлення, сформовані на основі мислення, відрізняють
ся високим ступенем абстрактності й можуть мати мало 
конкретних рис. Так, у більшості людей є уявлення про 
такі поняття, як «справедливість» або «щастя», але їм 
важко наповнити дані образи конкретними рисами. 
Уявлення можуть формуватися і на основі уяви, і даний 
тип уявлень складає основу творчості -  як художньої, так 
і наукової.

У психологічних дослідженнях (Л. Виготський, О. Леон- 
тьєв, С. Рубінштейн) поняття уявлення розуміється як 
процес уявного відтворення образів предметів і явищ, 
які в даний момент не впливають на органи чуття люди
ни. Поняття «уявлення» має два значення. Одне з них 
позначає образи предмета чи явища, які раніше сприй
малися аналізаторами, але в даний момент не вплива
ють на органи чуття. Друге значення цього терміна опи
сує сам процес відтворення образів.

У педагогіці поняття уявлення пояснюється як збере
жений і відтворюваний у свідомості чуттєво-наочний об
раз раніше сприйнятих предметів чи явищ дійсності. 
Уявлення, які опановують учні, повинні бути носіями сві
тоглядного змісту. Л. Масол розглядає «філософські ідеї 
про пізнання як ціннісне ставлення людини до світу, про 
світоглядну свідомість як єдність світосприймання, світо
розуміння і світовідношення» [3, с. 7]. У нашому дослі
дженні уявлення про світ розглядається як узагальнена 
форма розуміння навколишнього та свого внутрішнього 
світу людиною, що виникає внаслідок сприймання явищ 
свгту та в результаті творчого процесу переробки вра
жень про світ.

Останніми роками в Україні проблеми формування 
уявлень про світ вивчають Л. Вовк, О. Дем’янчук, Л. Ко
валь, Л. Масол, Л. Печко, О. Рудницька, Г Тарасенко, 
Ж. Юзвак та ін., зокрема і в аспекті набуття учнями уяв
лень про світ у процесі взаємовпливу комплексу ми
стецтв на особистість (О. Гайдамака, В. Полуніна, Т. Соф- 
ронова, Ю. Некрасова, Т. Добровольська, О. Медвєдєва), 
підтверджують ефективність використання різних засо
бів мистецтва в роботі з учнями почажової школи з ме
тою формування картини світу. При цьому, доцільно 
грунтуватися на підході «виховання мистецтвом», а не 
«виховання мистецтву» (відмінність між якими розтлу
мачує Б. Неменский); змістом виховання мистецтвом є 
поглиблення інтелектуальних, моральних і соціальних 
складових інтегральної людської особистості завдяки за

лученню н до спілкування з творами мистецтва та ама
торської художньої діяльності, стимуляції її експресії й 
креативності мистецькими засобами з метою визволен
ня внутрішніх сил людської особистості (які можуть бути 
пригнічені чи зовсім знищені зовнішнім світом та одно
бічністю освітніх процесів (І. Войнар).

Формування світоглядних уявлень школярів відбу
вається в процесі застосування педагогами різноманіт
них педагогічних засобів і на уроках, і в позаурочній робо
ті. Головне, щоб засоби підпорядковувалися меті 
художньо-естетичної освіти й виховання в загальноосвіт
ній школі -  розвитку особистісно-ціннісного ставлення до 
мистецтва та навколишнього світу, здатності до сприй
мання, розуміння і творення художніх образів, потреб у 
художньо-творчій самореалізації та духовному само
вдосконаленні, що, на наш погляд, найбільш повно реалі
зується за умови комплексного використання мистецтв.

Мистецтво в житті дитини є одним із способів пізнан
ня дійсності, спілкування, взаєморозуміння, самопізнан
ня та самореалізації в системі світобудови. Особистість 
виховується й розвивається у процесі сприймання, усві
домлення та осмислення почуттєвого досвіду, сконцен
трованого у творах мистецтва. Через залучення до світу 
інших людей, співпереживаючи та наслідуючи їх пове
дінку в емоційно насичених ситуаціях, дитина збагачуєть
ся певним ставленням до навколишнього, відкриває для 
себе нові почуття, починає переживати радість пізнання 
краси природи, творів мистецтва, людських стосунків, 
усвідомлює власне «Я», оволодіває мовою емоцій. 
Твори музики, поезії, образотворчого, хореографічного й 
театрального мистецтв у їх єдності та протилежності до
помагають дитині не тільки пізнати духовність людства, а 
й стати її гармонійною часткою.

Сукупність окремих видів мистецтва може зробити 
особистість багатогранною. Комплексне опанування ми
стецтва оптимізує творчі здібності та сили людини, розви
ток її фантазії, уяви, артистичності, інтелекту, тобто фор
мує універсальні людські здібності для будь-яких сфер 
діяльності. Л. Масол розкриває сутність поняття «ком
плекс»: «багатогранна цілісність, яка складається з різ
них відносно самостійних елементів, що взаємодіють 
(комплекс передбачає одночасну диференціацію та інте
грацію)» [4, с. 9].

Поняття «комплекс мистецтв» розуміється нами як 
поєднання, сукупність різних видів мистецтва, що має 
потужний виховний вплив. Опанування засобів виразно
сті різних видів мистецтва, пізнання мистецьких образів 
формує в учнів художньо-естетичне ставлення до дій
сності як здатність до художнього пізнання світу та його 
естетичної оцінки. Враховуючи психолого-фізіологічні 
особливості учнів молодших класів, доречним є викори
стання комплексу трьох видів мистецтва: літератури, му
зики, образотворчого мистецтва. Саме цей цикл, як під
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тверджує практика, відіграє вирішальну роль у форму
ванні уявлень про навколишнє середовище. Художнє 
слово допомагає передати глибину почуттів та ідеї, втіле
ні в творах живопису й музиці. Музика здатна викликати 
різні настрої, переживання, співзвучні багатьом творам 
живопису та літератури. На таких емоційно забарвлених 
уроках мистецтва молодші школярі вчаться розуміти мо
ву почуттів. Усі види мистецтва існують у різних формах 
взаємозв’язків, синкретичної і комплексної взаємодії, 
формах художнього синтезу, що передають загальні по
няття природного та культурного свгту, які виражаються 
через мовні засоби різних мистецтв.

Дитина не в змозі сама виділити, опанувати та засво
їти ті ланки соціальних структур, які допомагають особи
стості комфортно підтримувати існування в соціальному 
середовищі та успішно реалізовувати в ній свої потреби. 
Тому сутність впливу комплексу мистецтв полягає у ви
хованні, навчанні й розвитку учнів мистецькими засоба
ми, оволодінні ними практичними вміннями в різних ви
дах художньої діяльності, формуванні основ художньої 
культури та уявлень про свгт.

Різноманітні завдання, розроблені нами з викори
станням образотворчих матеріалів, традиційних і нетра
диційних технік, музики та літератури, з успіхом можуть 
використовуватися у навчально-виховному процесі в по
чатковій школі: на уроках мистецтва, образотворчого ми
стецтва, музики, читання, природознавства; як метод 
розвантаження дітей на уроці й на перервах; на заняттях 
у групі продовженого дня. У навчальному процесі зав
дання доцільно застосувати на початку або наприкінці те
ми, чверті або навчального року як спосіб особливим чи
ном відзначити цю подію. їх мета -  не навчити дітей 
спеціальним умінням і художнім прийомам, а сприяти 
накопиченню слухових, зорових, чуттєвих вражень, що 
поглиблюватиме інтерес до кольорів, звуків, форм пред
метів з появою асоціативних зв’язків між ними. їх вико
нання до снаги всім учням -  різних рівнів навченості, 
опанування художніми техніками, адже вони спрямова
ні на творчу дію та виявлення особливостей внутрішньо
го світу школяра.

Як відомо, діти молодшого шкільного віку характери
зуються допитливістю, щирістю, безпосередністю, вони 
емоційні, чутливі. Власна практика підтверджує, що під 
час виконанням таких завдань на заняттях з образотвор
чого мистецтва учні виявляли себе вільно, невимушено 
й сміливо. Психологічна атмосфера покращується, сто
сунки між учнями стають більш дружними, дгти згуртову
ються, надають один одному емоційну підтримку 
Школярів так зацікавлюють заняття мистецтвом, що во
ни виявляють потребу спілкуватися з учителем і після 
уроку: задають різноманітні запитання та з інтересом че
кають наступних занять. Таким чином, з’являються умо
ви для формування потреб створювати виразний худож

ній образ, оригінальну композицію мовою того чи іншого 
виду мистецтва, для опанування основами художньо- 
образної мови та виражальними можливостями худож
ніх технік, що допоможе учням самовиразитися у твор
чості та веде до формування уявлень про свгт.

На нашу думку, уявлення про світ -  це не просто су
ма знань про свгт, місце і роль людини в ньому, вони не
розривно пов’язані з оцінкою цього світу, різноманітних 
його явищ з огляду на людські потреби, з визначенням 
того, «що добре» та «що погано» для людини, що має 
для неї певну цінність (позитивне або негативне значен
ня). У молодших школярів важливо пробудити: здатність 
давати естетичну характеристику явищам, предметам і 
їх частинам; бажання здійснювати оцінку і знаходити 
естетичні властивості конкретного об’єкта, самого проце
су пізнання. Бажано прагнути до розвитку естетичного 
оцінювання власної діяльності. Як зазначає Б. Лихачов, 
«естетичне виховання включає в себе естетичний розви
ток -  організований процес становлення в дитини при
родних істотних сил, які забезпечують активність естетич
ного сприйняття, відчуття, творчої уяви, емоційного 
переживання, образного мислення, а також формуван
ня духовних потреб» [2, с. 284].

Формування уявлень про світ, естетичних уявлень, 
понять і смаків учнів молодшого шкільного віку-досить 
складне педагогічне завдання. Дуже важливо в молод
ших класах збагатити учнів уявленнями про художні за
соби передачі настрою людини, які використовуються в 
літературі, музиці та образотворчому мистецтві.

Формування в молодших школярів уявлень про свгт 
засобами комплексу мистецтв передбачає:

•  розуміння краси в навколишній дійсності та ми
стецтві;

•  емоційне сприймання творів різних видів мистец
тва (видовищ, кінофільмів, вистав, концертів, пам’яток 
культури), дбайливе ставлення до них, елементарне тлу
мачення змісту творів мистецтва;

1 розвиток нахилів до художньої творчості (виразне 
читання, малювання, ліплення, аплікація).

Пропонуємо завдання, спрямовані на формування 
уявлень про світ молодших школярів через емоційно- 
ціннісне переживання художніх образів різних видів ми
стецтв. Важливу роль стимулу до пізнання світу і уявлень 
про нього відіграють запитання-, задумуючись над запи
таннями і шукаючи відповідь на них, учні починають за
глиблюватися в сутність явищ, вчаться робити самостій
ні висновки, бачити причини й наслідки явищ, 
взаємозв'язок усього з усім. Усе це відбувається пара
лельно з опануванням художніх засобів. Запитання на
дають початкові імпульси, які спонукають учнів розмір
ковувати про засоби мистецької виразності й добирати з 
них відповідні для виконання практичних завдань, напри
клад: «Який настрій людини можна виразити, використо
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вуючи такі кольорові поєднання: сіро-голубий, жовто-ко- 
ричневий, оранжево-червоний? Завдання: намалюйте 
тільки абстрактні зображення, без конкретизації, на тему: 
«яка сьогодні погода», «літній дощик», «осінній дощ», 
«схід сонця», «полуденна спека», «золотистий шепіт 
морського піску», «пригоди весняних струмочків», «гра 
метеликів».

Серед запитань, які доцільно задавати молодшим 
школярам, можуть бути такі:

•  Назвіть кольори, що пов’язані з назвами різних ро
слин, квітів, плодів та інших явищ природи? (Малиновий, 
рожевий, колір морської хвилі...).

•  Як кольори можуть бути тихими, гучними, яскрави
ми, блідими?

•  Що ви могли б сказати про людину, якщо б почу
ли, що її асоціюють з оранжевим, синім, золотим кольо
ром?

© Закінчпь речення: «Природа радіє, коли люди ... 
Природа гнівається, коли люди ... Природа плаче, коли 
люди... Природа пишається, хворіє і т.д., коли люди ...».

Учнів початкової школи зацікавлять завдання:
•  Зобразіть вінок із квітів ваших улюблених кольорів.
•  Складіть міні-творк «Як на землі з’явилися ті чи ін

ші кольори?», «Що в природі мені здається дивом».
•  Намалюйте диво в природі, у житті людини.
•  Зобразіть серце людини, закоханої в зірки, в море, 

квіти, гори.
У початковій школі доречно застосовувати ігрові си

туаціїяк один із методів активного навчання, що не ре
гламентовані формальними правилами та організацій
ною структурою діяльності. Ігрові ситуації доцільні на 
уроках мистецтва, якщо йдеться про молодших школя
рів. Чудово поєднується гра із вивченням музики. 
Взагалі музика є одним із наймогутніших засобів форму
вання уявлень про світ, який надає естетичного забар
влення духовному життю людини: «.. .без музики важко 
переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що люди
на прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емо
ційної, естетичної, моральної культури» [8, с. 134].

Творчий учитель просто на уроці може запросити ви
хованців на «День народження феї Музики». Умови гри: 
вчитель роздає дітям картки з різними словами, що оз
начають явище природи, особу тощо (людина, ніч, зірка, 
ранок, весна, сніжинка, повітря...). Кожен учень, уявляю
чи себе зіркою чи ранком та ін., розповідає, що він пода
рує феї Музиці на її день народження. Наприклад, лег
кість, таємничість, сяйво, чарівну музику.... Музичний 
подарунок можна і придумати -  створити поспівку, ціка
ві рухи, ритмічний експромт.

Саме такі завдання із використанням комплексу ми
стецтв допомагатимуть учителеві розвивати в учнів по
чуття краси, гармонії, спостерігати за світом і бачити в 
ньому естетичне, здатність емоційно відгукнутися на різ

номанітні естетичні прояви в навколишньому свпі -  у 
природі, людях, творах мистецтва, і як результат -  усві
домлювати, відчувати потребу в естетичному діянні -  
творенні прекрасного мистецькими засобами: малюва
ти, писати й читати вірші чи прозу, танцювати...

Висновки. Таким чином, використання в навчально- 
виховному процесі початкової школи, зокрема на уроках 
мистецтва та в позаурочний час, завдань, які через роз
виток почуттів впливають на світоглядну сферу учня (йо
го уявлення про світ, ціннісні орієнтації), на нашу думку, є 
ефективним знаряддям педагога. їх систематичне за
стосування, поряд із формуванням предметних компе
тентностей, допоможе молодшим школярам встано
влювати асоціативно-образні зв’язки між різними 
сферами нашого буття і формуватиме цілісний образ сві
ту, у тому числі його художню картину. Залучення учнів 
до різних видів мистецтва, до творчої діяльності в почат
кові школі створює сприятливі умови для розкриття внут
рішніх якостей дітей, стимулюватиме їхнє прагнення до 
самореалізації, і як результат -  зростатимуть навчальні 
досягнення в образотворчому мистецтві, музиці, читанні, 
а також і в інших предметах.

Перспективами подальших досліджень є аналіз мо
жливостей використання розроблених завдань на занят
тях немистецького циклу з метою формування естетич
них якостей (образного мислення, фантазії, уяви) та як 
арт-терапевтичного засобу, що позитивно впливатиме на 
фізичний стан молодших школярів і покращуватиме їхні 
психологічні характеристики.
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Власова В. Г.
Влияние комплекса искусств на формирование 
представлений о мире у младших школьников

В статье обоснованы теоретические подходы к фор
мированию представлений о мире учеников начальной 
школы при использовании комплекса искусств на уро
ках изобразительного искусства и во внеурочное время. 
Эффективным способом формирования представлений 
о мире у детей является искусство, оно стимулирует уче
ников размышлять на темы искусства и способствует 
творческому развитию. Представлены примеры спе
циально разработанных заданий, с помощью которых 
учителя могут влиять на мировоззренческую сферу уче
ников, расширяя и углубляя их представления о мире.

Ключевые слова: формирование представлений о 
мире, младшие школьники, комплекс искусств.

Vlasova V. Influence of the system of the arts on for
mation of the primary schoolchildren’s conception of 
the world.

Theoretical approaches to formation of primary school
children’s conception of the world by using the system of the 
arts at art lessons of and extra-curriculum activities have 
been proved in the article. Art is an efficient resource of for
mation of children’s conception of the world and it encour
ages them to think about the art as well as it promotes the 
creative development. The examples of special tasks that 
help teachers to influence on schoolchildren’s world outlook 
extending their conception of the world have been presented.

Keywords: conception of the world, system of arts, pri
mary schoolchildren’s.
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РІЗНОВИДИ ХВИЛЮВАННЯ ШКОЛЯРІВ 
У ПРОЦЕСІ СЦЕНІЧНИХ ВИСТУПІВ

У статті розглядаються чотири види сценічного хвилювання школярів. Розкривається зміст експериментально 
перевірених інноваційних методів та прийомів цілеспрямованого досягнення сценічного хвилювання бажаного 
виду. Цьому сприяють орієнтація школярів на емоційне оцінювання привабливості музичної палітри та образного 
змісту літературного тексту вибраного твору; якісне засвоєння текстових і виконавських компонентів і успішне 
подолання інтерпретаторських технічних труднощів; безпомилковий спів школярів з відтворенням усіх обміркованих 
деталей вокальних творів у ситуаціях, максимально наближених до виступів.

Ключові слова: сценічне хвилювання, різновиди сценічного хвилювання, школярі.

Відродження та розвиток національної духовності 
зумовлюють необхідність удосконалення діючих техноло
гій підготовки школярів до вокальної творчості. На тлі но
вітніх педагогічних тенденцій стало очевидним, що в її ос
нові лежить оптимальне концертне самопочуття 
виконавців. Саме тому вивчення різновидів сценічного 
хвилювання школярів під час прилюдних виступів є акту
альною науковою проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запо
чатковано розв’язання означеної проблеми, засвідчує іс
нування чотирьох різновидів сценічного хвилювання, а 
саме: «хвилювання-піднесення»; «хвилювання в образі»; 
«хвилювання-паніки» та «хвилювання-апатїі». Якщо два 
перших види призводять до якіснішої активізації набутих 
навичок, то інші -  до дезорганізації контролю над проце
сом відтворення засвоєного матеріалу (Л. Бочкарьов,

І. Герсамія, Н. Гребенюк, Г Коган, Л. Котова, Д. Юник 
та ін.). Зокрема, на переконання І. Герсамії, «панічне» 
хвилювання є справжнім «бичем» вокалістів, яке часто 
зводить нанівець відпрацьовані до автоматизму співаць
кі навички, спричиняє м’язову скутість, прискорює серце
биття, порушує дихання, викликає у співаків «провали» в 
пам'яті, і вони плутають нотний текст навіть у неочікуваних 
місцях і т.п. [З, с. 117].

Саме тому стаття присвячена розкриттю змісту екс
периментально перевірених інноваційних методів та при
йомів цілеспрямованого формування позитивних видів 
сценічного хвилювання в школярів, а саме: «хвилюван
ня-піднесення» та «хвилювання в образі».

Звичайно, формування бажаного виду сценічного 
хвилювання в школярів слід розпочинати з емоційного 
оцінювання привабливості музичної палітри та образного
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