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Отже, у тезах нами розглянуто використання дистанційного навчання в 

освітньому процесі, наведено приклад впровадження дистанційного навчання 

при практичній підготовці художників-оформлювачів.     

Перспективами подальших наукових досліджень є вивчення та 

впровадження  дистанційного навчання у професійну підготовку художників-

оформлювачів.  
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Світ має «людиномірний» характер, адже з одного боку, в ньому 

виконуються умови існування людини, з іншого – людина в його специфіці є 

умовою існування світу. Ця «людиномірність» світу простежується крізь всю 

історію розвитку мислення і зміни його форм [2]. Проте сучасний світ набув 

людиномірності іншої природи, яка сильно відрізняється від попереднього 

терміну «людиномірність» зникненням цінності людського в людині.  

https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/download/8791/8312/pdf
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У межах попередніх наукових парадигм поняття «людиномірність», що 

походить від античного антропоцентризму, традиційно пов’язувалося з 

гуманістичною тенденцією в європейській філософії, з пріоритетом 

індивідуально-особистісного початку у взаємодіях людини та світу.  

У постнекласичному розумінні людиномірність розуміється як здатність 

людини до різновекторної та багатовекторної самореалізації, у процесі якої 

вивільняються її потенції. У такому розумінні людиномірність передбачає 

активізацію творчого потенціалу людини, що несе відповідальність за світ із 

ознаками людиномірності, світ, у якому вона самоорганізується.  

Досліджуючи людиномірність постнекласичної науки, Ю.Мелков 

визначає три аспекти феномена людиномірності: людиносумірність, у якій світ 

постає світом людини, «горизонтом подій, доступних її осмисленню»; 

людиновимірність – розуміння людини як міри, а не раціонального «суб’єкта 

пізнання», що передбачає включення цілей, цінностей, особистих якостей і 

почуттів людини до предмету дослідження; людиномірність – особистісне 

усвідомлення і освоєння ідеалів наукової істини, зокрема прийняття особистої 

відповідальності за дотримання цього ідеалу і освоєння цінностей найвищого 

рівня [1]. 

Отже, цілісне розуміння людиномірності означає привнесення в природу 

та суспільство смислів і цінностей людського буття. Воно включає «природо-» і 

«соціо-» мірність та виражає не стільки місце людини в бутті, скільки 

специфіку (спосіб) її ціннісного, морального, духовного становлення у світі, 

який самоорганізується, її оточує і нею ж самою створюється.  

Культурно-освітній простір (як об’єктивно існуюча в культурі система зон 

(локусів) фізичної і віртуальної реальності, використовуваних для реалізації 

освітніх практик (навчання, виховання, освіти) й саморозвитку особистості), що 

наповнюється відповідним культурно-освітнім середовищем (сукупністю умов, 

що визначають вектор, зміст і якість загальнокультурного розвитку 

(саморозвитку) особистості) [3], потребує імплементації людиномірності у 
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людиносумірному, людиновимірному та людиномірному аспектах. Саме такий 

вектор його розвитку, на нашу думку, уможливлює здатність людини до цілісної 

гармонійної самореалізації та вивільнення її потенціалу, збереження й розвиток 

усього людського, що є в людині. 
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Одним із засобів ідеологічного впливу на українське населення, на думку 

окупантів, могло стати відродження релігії, зокрема православ’я. Що стосується 

релігійної політики німців, то її навряд чи можна однозначно схарактеризувати. 

У СРСР були представники різних конфесій: православні 

(найрозповсюдженіші), католики, уніати, баптисти, мусульмани тощо. 

Щодо ставлення німців до православ’я, то тут слід відзначити позицію 

райхсміністра Східних земель Альфреда Розенберга. Він вважав, що побут 

російського народу формувався під впливом Православ’я. А тому слід 
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