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ОСНОВНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я 

У статті визначено сутність та особливості соціально-педагогічної діяльності в роботі вчителя біології 

та основ здоров’я. Виконуючи соціально-педагогічну роботу, вчитель повинен впроваджувати різні види педа-

гогічної активності, зокрема, спрямованої на соціальну допомогу. Мета дослідження полягала у здійсненні 

характеристики основних аспектів професійної соціально-педагогічної діяльності педагога, для чого проаналі-

зовано сутність та особливості вказаного виду роботи вчителя, висвітлено структурно-змістовні компонен-

ти, основні принципи, функції соціально-педагогічної діяльності вчителя біології та основ здоров’я, а також 

окреслено комплекс закономірностей, що враховуються в процесі її здійснення. Використано наступні методи 

дослідження: аналіз наукової, психолого-педагогічної, навчально-методичної та спеціальної літератури, інфо-

рмаційних джерел з проблеми дослідження; синтез та узагальнення теоретичних положень, розкритих у нау-

ковій та навчально-методичній літературі; узагальнення власного педагогічного досвіду підготовки майбутніх 

учителів до здійснення соціально-педагогічної діяльності в процесі навчання, а також практичного досвіду 

педагогів. Схарактеризовано напрями соціально-педагогічної роботи вчителя біології та основ здоров’я. Вста-

новлено, що підготовка до вказаного виду педагогічної активності майбутніх учителів біології й основ здоров’я 

відбувається під час аудиторних занять, самостійної, навчально-дослідної роботи студентів, вдосконалюєть-

ся на педагогічних практиках. У ході підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров’я у закладах ви-

щої освіти необхідно ознайомити їх з основними видами соціально-педагогічної діяльності вчителя та сформу-

вати відповідні компетенції. Перспективи подальших досліджень полягають у тому, щоб встановити та сха-

рактеризувати етапи й рівні засвоєння студентами основних видів соціально-педагогічної роботи вчителя 

біології та основ здоров’я, описати методику формування відповідних компетенцій майбутніх педагогів. Та-

ким чином, подальшого дослідження потребує проблема формування вищевказаних компетенцій майбутніх 

учителів біології та основ здоров’я. 

Ключові слова: вчитель біології та основ здоров’я, освітній процес, професійна діяльність, соціально-

педагогічна діяльність. 

 

Вступ та сучасний стан досліджуваної        

проблеми 

Сучасна система освіти України пропонує нові 

виклики та вимагає, зокрема, вдосконалення профе-

сійної підготовки майбутніх учителів біології та основ 

здоров’я, що передбачає якісне формування у студен-

тів закладів вищої освіти методичної готовності до 

якісного здійснення педагогічної діяльності. Вищеза-

значене, в свою чергу, передбачає ознайомлення май-

бутніх педагогів з основними видами професійної 

активності, які їм потрібно буде провадити в подаль-

шій роботі, зокрема із метою здійснення соціально-

педагогічної діяльності (Мехед, 2019). Підготовка 

студентів-майбутніх педагогів до роботи у закладах 

середньої освіти повинна передбачати поетапне фор-

мування відповідних умінь і навичок, методичних 

компетенцій у ході засвоєння основних принципів 

здійснення соціально-педагогічної роботи вчителя.  

У доступних нам працях значною мірою висвіт-

лено теоретичні концепції соціально-педагогічної 

роботи з дітьми та молоддю (Будник, 2015), особли-

вості формування здорового способу життя, зокрема 

молодих людей (Ivashchenko, Khudolii, Yermakova, 

Iermakov, Nosko, Nosko, 2016; Druz, Iermakov, Nosko, 

Shesterova, Novitskaya, 2017), зміст та форми соціаль-

но-педагогічної роботи з сім’єю як провідним інсти-

тутом соціалізації особистості (Капська, Безпалько, 

Вайнола, 2002). В той же час у доступних нам джере-

лах інформації соціально-педагогічна діяльність учи-

теля біології та основ здоров’я та її види не висвітле-

но. 

Роботу учителя найчастіше розглядають як суку-

пність таких її видів: загальнопедагогічна, предметна 

(зокрема біологічна) і методична діяльність (такого 

погляду додержуються в своїх роботах В. Любичева, 

В. Монахов, Г. Саранцев); загальнопедагогічна, про-

фесійно-педагогічна та професійно-методична актив-

ність – згідно праць М. Кудайкулова та ін. У профе-

сійній діяльності вчителя, крім методичної складової, 

вирізняють навчально-виховну, соціально-

педагогічну, корекційно-розвивальну, культурно-

просвітницьку та організаційно-управлінську (Тамо-

жняя, 2010).  

Вищезазначене обумовлює розширення профе-

сійних функцій педагога як суб’єкта соціально-

педагогічної діяльності (Мехед, Рябченко, Носко, 

2019). Предметом цього виду професійної активності 

вчителя є, зокрема, соціокультурне виховання школя-

рів в руслі гуманістичної парадигми з урахуванням 

основних принципів інноваційного підходу; ство-
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рення сприятливих умов для ефективної адаптації 

учасників освітнього процесу; сприяння розвитку 

особистісно значущих якостей для успішної соціалі-

зації в закладах середньої освіти; профілактика асоці-

альних вчинків та явищ; вчасне запобігання, а за не-

обхідності і подолання кризових ситуацій; сприяння 

процесу формування соціально активної особистості, 

якісна та своєчасна активізація педагогічного потен-

ціалу соціуму, в тому числі і з метою створення та 

підтримання здоров’язбережувального освітнього 

середовища тощо. Оскільки розв’язання вищезазначе-

них соціально-виховних завдань є актуальною скла-

довою роботи вчителя, вважаємо, що соціально-

педагогічна діяльність у закладах загальної середньої 

освіти має неабиякий сенс, ґрунтується на співпраці 

всіх учасників освітнього процесу, зокрема з метою 

створення мотивації на здоровий спосіб життя та ін. 

(Носко, Грищенко, Носко, 2013). 

Названі чинники визначили зростання вимог до 

якості підготовки випускників закладів вищої освіти, 

що передбачає її фундаменталізацію, забезпечення 

посилення педагогічної складової, залучення майбут-

ніх фахівців до соціально-педагогічної роботи, фор-

мування вмінь адаптуватися до соціокультурних змін, 

передбачати результати своєї праці, здійснювати са-

моаналіз діяльності тощо (Мехед, Третяк, Тюпіна, 

2019). У зв’язку з цим, важливим завданням профе-

сійної освіти є визначення стратегій підготовки май-

бутніх фахівців, в тому числі вчителів біології та ос-

нов здоров’я до соціально-педагогічної роботи в за-

кладах загальної середньої освіти.  

Розбудова громадянського суспільства, що за-

безпечить дієві соціальні інститути, передбачає впро-

вадження такого підходу до соціальної діяльності, 

який передбачав би більш активну участь освітян. Для 

успішного соціального розвитку суспільства необхід-

но зосередити увагу на вирішенні проблем забезпе-

чення не лише соціальних гарантій, не обмежуватись 

питаннями соціального захисту, а намагатись забез-

печити створення умов для соціальної адаптації у 

безпосередньому життєвому полі дітей та учнівської 

молоді: сім’ї, соціальному оточенні, громаді тощо. 

Мета дослідження полягала у здійсненні харак-

теристики професійної соціально-педагогічної діяль-

ності педагога. 

Завдання дослідження: проаналізувати сутність 

та особливості соціально-педагогічної роботи вчителя 

біології та основ здоров’я; висвітлити структурно-

змістовні компоненти, основні принципи, функції 

соціально-педагогічної діяльності вчителя біології та 

основ здоров’я, а також визначити комплекс законо-

мірностей, що враховуються в процесі її здійснення. 

Методи дослідження 

Використано наступні методи дослідження: ана-

ліз наукової, психолого-педагогічної, навчально-

методичної та спеціальної літератури, інформаційних 

джерел з проблеми дослідження; синтез та узагаль-

нення теоретичних положень, розкритих у науковій та 

навчально-методичній літературі; узагальнення влас-

ного педагогічного досвіду підготовки майбутніх 

учителів до здійснення соціально-педагогічної діяль-

ності в процесі навчання, а також практичного досві-

ду педагогів. Схарактеризовано напрями соціально-

педагогічної роботи вчителя біології та основ здо-

ров’я. 

Результати 

Успішне здійснення соціально-педагогічної дія-

льності вчителем передбачає інтегрований підхід до 

впровадження досягнень низки сучасних соціальних, 

психолого-педагогічних технологій тощо. Вищезазна-

чений вид ативності педагога ґрунтується на визнанні 

особистості учня, як суб’єкта освітнього процесу, 

найвищою цінністю, що зумовлюється впроваджен-

ням гуманістичних пріоритетів. У контексті вищеза-

значеного соціально-педагогічна діяльність визнача-

ється як «діяльність суб’єкта з метою перетворення 

соціальної ситуації відповідно до педагогічних цілей і 

завдань; вона спрямована на надання допомоги дитині 

в процесі її соціалізації, засвоєння нею соціокультур-

ного досвіду і на створення умов для її самореалізації 

в суспільстві» (Пенішкевич, Тимчук, 2010). Запору-

кою ефективності даного виду активності педагога 

слугують не лише особистісні та професійні якості 

вчителя, неабияке значення має його психологічна 

врівноваженість. Крім того, соціально-педагогічна 

діяльність вимагає від педагога глибоких теоретичних 

знань та практичних вмінь використовувати методики 

діагностики поведінки учасників освітнього процесу 

та, за необхідності, і її корекції, передбачає здатність 

вчителя до створення гуманних виховних міжособис-

тісних взаємин та сприятливого мікроклімату у соці-

умі.  

Зміст педагогічної діяльності вчителя біології та 

основ здоров’я в соціальному аспекті, окрім окресле-

ного вище, передбачає забезпечення сприятливого 

соціально-виховного середовища у закладі середньої 

освіти, спрямованого на ефективну соціалізацію дітей 

різного віку в умовах школи; соціально-педагогічної 

превентизації дезадаптованих та соціально деприво-

ваних дітей; ефективної роботи як з обдарованими 

дітьми, так і з дітьми, що мають особливі освітні пот-

реби; консультативної допомоги батькам тощо, пе-

редбачає ще просвітницьку мотиваційну роботу з 

питань пропаганди здорового способу життя, органі-

зацію здоров’ярозвиваючого та здо-

ров’язбережувального освітнього середовища, забез-

печення дозвіллєвої, спортивно-оздоровчої та інших 

видів соціально активної діяльності школярів. Водно-

час соціально-педагогічна робота вчителя біології та 

основ здоров’я не повинна дублювати діяльність соці-

ального педагога, а лише доповнювати її та за можли-

вості максимально підсилювати всі її функції та на-

прями. 

Потрібно зауважити, що соціально-педагогічна і 

педагогічна діяльність мають як спільні, так і відмінні 

властивості. Спільною є виконувана ними у суспільс-

тві функція розвитку людини, соціального насліду-

вання та соціокультурного відтворення. Однак, соціа-

льно-педагогічна робота носить адресний характер, як 

правило, потреба у ній виникає у тому випадку, якщо 

у конкретного індивіда чи у групі виникають пробле-

мні ситуації. Результат соціально-педагогічної актив-

ності педагога залежать насамперед від того, наскіль-

ки вірно визначено зміст, адекватно добрано методи і  
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форми роботи.  

Соціально-педагогічна робота педагога включає 

наступні структурно-змістові компоненти: цільовий 

(передбачає визначення мети діяльності за конкрет-

них умов та ситуації, а також на перспективу (прогно-

стичні дії), висвітлення завдань, які мають визнача-

тись метою принагідно до ситуації та вирішуватись в 

процесі взаємодії з учнем, групою, родиною тощо), 

мотиваційний (визначає готовність до співпраці, як 

правило включає дерево цілей «хочу-можу-роблю-

отримую»), комунікативний (обумовлює виникнення 

різного роду відносин між учасниками освітнього 

процесу –міжособистісні, групові, відносини у грома-

ді тощо та передбачає ефективну взаємодію педагога і 

конкретної особи або групи осіб з метою оптимізації 

механізмів функціонування індивіда чи соціальної 

групи), процесуальний (включає вибір змісту та виду 

діяльності, визначення оптимальних технологій взає-

модії, розробку методик цілеспрямованого, адекват-

ного та результативного впливу), результативно-

оціночний (моніторинг, самооцінка та оцінка викона-

ної роботи). 

У процесі здійснення соціально-педагогічної дія-

льності вчителя біології та основ здоров’я потрібно 

враховувати наступні закономірності: загальні (ви-

значають зв’язок соціально-педагогічної роботи з 

сучасними викликами суспільства, суспільними вимо-

гами, обумовлюють результати вказаного виду діяль-

ності педагога залежно від рівня і потреб розвитку 

суспільства, реальних можливостей кожного учасника 

освітнього процесу до оволодіння соціокультурним 

досвідом); загальнонаукові (спільні для загальної, 

спеціальної та соціальної педагогіки, загальної та 

спеціальної психології, соціології, філософії тощо); 

власне соціально-педагогічні закономірності, на яких 

є сенс зупинитись докладніше. 

Власне соціально-педагогічні закономірності 

включають в себе наступні (Будник, 2015): дидактич-

на (окреслює залежність між елементами навчання, 

залежить від умов, за яких відбувається освітній про-

цес, конкретних пізнавальних можливостей школярів 

тощо); виховна (виокремлює взаємозалежність вихо-

вання та навчання, вказує на єдність свідомості та 

поведінки, визначає основною опорою позитивні 

якості школярів, вимагає стимуляції активності осо-

бистості, збільшення позитивних емоцій в освітньому 

процесі); корекційно-розвивальна (передбачає залеж-

ність результатів соціально-педагогічної діяльності 

вчителя не лише від особливостей роботи команди 

спеціалістів освітнього закладу, а й від внутрішнього 

світу школяра; визначає трансформацію форм, мето-

дів та засобів навчання, з метою сприяння  формуван-

ню життєво необхідних якостей у освітньому проце-

сі); організаційна (забезпечує оптимальні умови орга-

нізації освітнього процесу задля досягнення оптима-

льних за таких умов результатів); соціологічна зако-

номірність (визначає необхідність координації соціа-

льно-виховних впливів школи, сім’ї та громадськос-

ті). 

У соціально-педагогічній діяльності вчителя біо-

логії та основ здоров’я закладів середньої освіти най-

важливішим є дотримання певної системи основних 

вимог (принципів), які визначаються її напрямами, 

тому є поєднанням принципів роботи соціального 

педагога та вчителя. Основними принципами соціаль-

но-педагогічної активності вчителя біології та основ 

здоров’я є наступні: природовідповідності; культуро-

відповідності; педагогічного оптимізму та гуманізму; 

диференціації та індивідуалізації; єдності та взаємоза-

лежності корекції і розвитку; державного підходу, 

законності та прав людини; оптимізації; цілеспрямо-

ваності; системності; єдності, співпраці; компетент-

ності та компетенції; конфіденційності; толерантнос-

ті.  

Особливості соціально-педагогічної діяльності, її 

мети, змісту, вибору форм, методів та засобів визна-

чаються наступними функціями (Будник, 2015): ко-

мунікативна (налагодження ефективної взаємодії 

школяра з різноманітними сферами життєдіяльності); 

організаторська (координація роботи соціальних ін-

ститутів з метою розподілу видів діяльності, їх струк-

турування, планування дій); прогностична (актуальне 

прогнозування результатів діяльності); охоронно-

захисна (забезпечує відстоювання прав та інтересів 

учасників освітнього процесу); діагностична (покли-

кана виявляти певні особливості функціонування 

конкретного мікросоціума); попереджувально-

профілактична (забезпечує запобігання асоціальних 

явищ); корекційно-розвивальна (зміна, покращення 

певних умов функціонування мікросоціуму, удоско-

налення якостей особистості); соціалізуюча (забезпе-

чує соціальний розвиток особистості школяра, адап-

тацію та самореалізацію учасників освітнього процесу 

відповідно до викликів суспільства тощо); соціально-

терапевтична (забезпечує своєчасне подолання кризо-

вих ситуацій та проблем особистості та мікросоціу-

му). 

До основних напрямів соціально-педагогічної ді-

яльності вчителя біології та основ здоров’я у закладах 

середньої освіти відносять: освітній процес як дина-

мічну систему, корекційно-розвивальну роботу, що 

передбачає також проведення психолого-педагогічної 

діагностики, соціально-педагогічну профілактику з 

метою попередження шкільної дезадаптації, діагнос-

тику і корекцію дітей групи ризику, соціально-

педагогічну роботу з дітьми з особливими освітніми 

потребами, з обдарованими дітьми, з сім’єю, а також 

соціально-педагогічну реабілітацію та анімацію. 

Обговорення 

Стан готовності вчителя біології та основ здо-

ров’я до соціально-педагогічної діяльності у закладах 

середньої освіти визначається відповідними критері-

ями, а саме: усвідомлення необхідності займатись 

соціально-педагогічною роботою; готовність до ефек-

тивного подолання труднощів; упевненість у позити-

вних результатах виконуваної діяльності; володіння 

відповідними фаховими і методичними компетентно-

стями; спроможність до професійної рефлексії; здат-

ність до розв'язання нестандартних ситуацій; хист до 

творчої активності; наявність особистісно значущих 

якостей, необхідних для виконання соціально-

педагогічної роботи в умовах освітнього процесу 

сьогодення. 

Процес формування готовності студентів – май- 
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бутніх педагогів до здійснення ефективної соціально-

педагогічної діяльності вимагає створення комплексу 

педагогічних умов у закладах вищої освіти, який за-

безпечив би формування у майбутнього вчителя біо-

логії та основ здоров’я когнітивної, діяльнісної, моти-

ваційної, комунікативної та етичної сфери тощо. 

Встановлено, що підготовка до вказаного виду актив-

ності майбутніх учителів біології та основ здоров’я 

відбувається під час аудиторних занять, самостійної, 

навчально-дослідної роботи студентів, вдосконалю-

ється на педагогічних практиках. У ході підготовки 

майбутніх учителів біології та основ здоров’я у закла-

дах вищої освіти необхідно ознайомити їх з основни-

ми видами соціально-педагогічної діяльності вчителя 

та сформувати відповідні компетенції. 

Отже, соціально-педагогічна робота вчителя біо-

логії та основ здоров’я в умовах сучасної освіти вима-

гає високого рівня професійної підготовки, здатності 

до творчої активності, вільного володіння педагогіч-

ними знаннями, здатності ефективно та своєчасно 

застосовувати їх у різних, в тому числі і нестандарт-

них ситуаціях, що дозволить майбутньому вчителю 

ефективно здійснювати професійну соціально-

педагогічну роботу. 

Висновки 

Характеристика основних аспектів соціально-

педагогічної діяльності вчителя біології та основ здо-

ров’я ґрунтується на дослідженні умов, методів та 

способів здійснення даного виду активності з ураху-

ванням її ефективності. Соціально-педагогічна діяль-

ність вчителя має специфічні структурно-змістовні 

компоненти, узгоджується основними принципами, 

виконує певні функції. Означено комплекс закономі-

рностей, що враховуються в процесі її здійснення. В 

ході дослідження схарактеризовано основні напрями 

соціально-педагогічної діяльності вчителя біології та 

основ здоров’я. Запорукою ефективності цієї роботи 

слугують особистісні та професійні якості вчителя, 

глибокі теоретичні знання методик діагностики та 

корекції поведінки учня та вміння ефективно застосо-

вувати їх на практиці. Підготовка до вказаного виду 

професійної активності майбутніх учителів біології на 

основ здоров’я відбувається під час аудиторних за-

нять, самостійної, навчально-дослідної роботи студе-

нтів, вдосконалюється на педагогічних практиках. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 

тому, щоб встановити та схарактеризувати етапи й 

рівні засвоєння студентами основних видів соціально-

педагогічної діяльності вчителя біології та основ здо-

ров’я, описати методику формування відповідних 

компетенцій майбутніх педагогів, а відповідно, пода-

льшого дослідження потребує проблема формування 

відповідних компетенцій майбутніх учителів біології 

та основ здоров’я. 
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MAIN ASPECTS OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE TEACHERS OF  

BIOLOGY AND HEALTH BASICS 
The article identifies the essence and features of social and pedagogical activity in the professional practices of 

teachers of biology and health basics. The purpose of the study was to characterize the main aspects of professional of 

social and pedagogical work of teachers. Therefore, the essence and features of this activity have been analyzed, struc-

tural and substantive components, basic principles, functions of socio-pedagogical work of teachers of biology and 

health have been highlighted, as well as a set of regularities that are taken into account in the process of its implementa-

tion has been proposed. The following research methods were used: analysis of scientific, psychological-pedagogical, 

educational-methodical and special literature, information sources on the research problem; synthesis and generalization 

of theoretical positions revealed in scientific and educational literature; generalization of own pedagogical experience of 

preparation of future teachers for realization of social and pedagogical work in the course of training, and also practical 

experience of teachers. The directions of social and pedagogical practice of the teacher of biology and bases of health 

have been characterized. It has been established that the preparation for this type of activity of future biology teachers 

and the basis of health takes place during in-class learning, independent study, educational and research work of stu-

dents, is improved in pedagogical practices. In the course of training future teachers of biology and health basics in 

higher education institutions, it is necessary to acquaint them with the main types of social and pedagogical activities of 
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teachers and to form appropriate competencies. Prospects for further research are to establish and characterize the stages 

and levels of students’ mastering of the main social and pedagogical activities of teachers of biology and health basics, 

to describe the method of forming the relevant competencies of future teachers. Thus, further research is needed on the 

formation of the above competencies of future teachers of biology and basics of health. 

Keywords: teachers of biology and health basics teachers, educational process, professional activity, social and 

pedagogical activity. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОХОРОНЦІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМНО-МОДУЛЬНОГО ПРОЄКТУ 

ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ 

У статті розглядаються проблемні питання щодо охоронної діяльності та професійної підготовки пра-

воохоронців, які були б здатні забезпечити надійну охорону об’єктів та безпеку фізичних осіб. Відповідно до 

проведеного аналізу визначені вимоги до професійності охоронців та особливості їх службової діяльності. 

Представлена методика навчання охоронців, яка розроблена на основі систематизації знань, умінь з урахуван-

ням різних модулів, модульних блоків в єдиний комплекс, що надає можливість майбутньому охоронцеві 

послідовно засвоювати знання та забезпечити алгоритмізацію дій усього процесу. Отримані данні дозволили 

розробити модель підготовки охоронців у цілому. Основними навчальними модулями та їх модульних блоків є: 

засвоєння знань щодо основних напрямків забезпечення загальної організації охорони об’єктів, що передбачає 

мінімізацію та ліквідацію впливу інших загроз, що може заважати нормальному функціонуванню розвитку 

об’єкта; уміння надавати опис об’єкта за зовнішніми та внутрішніми характеристиками; володіння сучасним 

комплексом інженерно-технічних засобів охорони включно: протипожежний модульний блок, інфраструктур-

ний блок, блок системи охорони тривожної сигналізації, систем контролю та керування доступом, медійний 

модульний блок тощо. Одним із основних етапів підготовки майбутнього правоохоронця є формування умінь 

використовувати захисні модулі в умовах зовнішніх та внутрішніх втручань, загроз. Надано спосіб виявлення 

проникнення (спробу) порушника до зони охоронного об’єкта за фактом. Розглядаються приклади психотипіч-

ної поведінки правопорушника згідно мотивації, рівня підготовленості, емоційного стану, а також адекват-

ність реакції охоронця до загрози. Виявлено позитивний вплив пропонованих новацій на рівень теоретичної та 

практичної підготовленості майбутніх охоронців. Проведений експеримент підтвердив ефективність мето-

дики навчання охоронців на основі системи модульного проекту охорони об’єктів.  

Ключові слова: методика навчання, охоронець, модульний проект, професійні уміння, професійна підго-

товка. 

 

Вступ та сучасний стан досліджуваної        

проблеми  

Статистичні дані свідчать про наявність багатьох 

проблемних питань щодо проявів, фактів несанкціо-

нованого проникнення осіб на охоронний об’єкт та 

порушення прав власності. Спеціалісти стверджують, 

що однією з причин є низька кваліфікація найманих 

охоронників. Другою причиною є те, що цей вид 

діяльності є складним (відноситься до багатофактор-

ної категорії) та є предметом слабкої зацікавленості з 

боку науковців, тому означена спеціальність не набу-

ла  вагомого  достатнього  наукового  підтвердження.  


