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The further studies involve searching for ways of improving future specialists training considering the development of 

their special knowledge, skills and personal qualities in terms of recreation. 

Keywords: components of training: substantive, procedural, personal; recreational activities. 
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У статті розглядається проблема безпеки майбутніх учителів під час використання інформаційного се-

редовища, особливості інформаційної культури, електронної культури, медіакультури, їх можливості щодо 

зниження негативного впливу інформаційного середовища на майбутніх учителів, ризики, з якими вони стика-

ються під час використання інформаційного середовища. 
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Сучасна епоха стрімкого розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій призвела до нових викли-

ків, що ставляться перед освітянами у контексті фор-

мування культури особистості. Створено абсолютно 

нове, неконтрольоване інформаційне середовище, до 

якого мають необмежений доступ усі бажаючі завдя-

ки новітнім технологіям. Безсумнівним є те, що роз-

виток інформаційно-комунікаційних технологій є 

позитивним та необхідним процесом. Ці технології 

відкривають безліч можливостей пошуку, поширення, 

обробки, обміну та зберігання інформації, але необхі-

дно усвідомлювати всі ризики, що виникають у 

зв’язку з нерівномірним розвитком зазначених техно-

логій та культури їх безпечного використання. Небез-

пека інформаційного середовища, перш за все, зумов-

лена безконтрольністю та неефективністю його вико-

ристання, небажаним контентом, негативним впливом 

на здоров’я при порушенні норм використання тощо. 

Для особистості без сформованої культури безпечно-

го використання інформаційного середовища вини-

кають певні ризики з боку останнього, зокрема нега-

тивного впливу на психіку особистості, зміни орієн-

тирів в морально-духовній сфері, нав’язування неточ-

ної та неправдивої інформації тощо. Особливо сфор-

мованість такої культури важлива для майбутніх учи-

телів, тому що саме вони повинні формувати її у дітей 

в загальноосвітніх школах. 

Проблеми культури привертали увагу багатьох 

фахівців – В. Андрущенка,  Л. Гумільова,  В. Межує-

ва. Безпосередньо культурою педагога займається                 

Л. Тіщенко, у її роботах вивчається культура в систе-

мі освіти, її сутність і функції [13]. Інформаційною 

культурою особистості займались вчені: Н. Гендіна,  

А. Дултанова, М. Жалдак, А. Коломієць, К. Колин 

тощо. Так у дослідженнях К. Коліна вивчається фе-

номен інформаційного суспільства, соціальна значу-

щість інформаційної культури, взаємозв’язок інфор-

маційної культури та освіти, проблеми розвитку ін-

формаційної культури [7]. Н. Гендіна визначає теоре-

тичні основи інформаційної культури особистості, 

концепції формування інформаційної культури, зок-

рема нею розроблено засоби діагностики інформацій-

ної культури. А. Дултанова більшу увагу приділяла 

вивченню питань, пов’язаних з інформацією, її при-

родою та сутністю, процесом інформатизації та його 

впливом на інформаційну культуру [4]. Питаннями 

інформаційної безпеки займалися В. Голубєв, В. Ко-

вальчук, А. Прихожан.  

Водночас проблема культури безпечного викори-

стання інформаційного середовища недостатньо ви-

вчена, відсутня чітка і зрозуміла система формування 

культури безпечного використання інформаційного 

середовища у майбутніх учителів. А саме вчителі і 

повинні у школі формувати таку культуру у дітей, 

тому що саме вони часто підпадають під негативні 

впливи інформаційного середовища. Натомість в 

комплексі ця проблема не знайшла належного висвіт-

лення, лише певні аспекти, що спрямовані на форму-

вання інформаційної, електронної культури, медіаку-

льтури тощо. Але вони розрізнені, невзаємоузгоджені 

та неповні з точки зору тих загроз, які виникають у 

інформаційному середовищі.  

 Мета статті полягає у дослідженні феномену 

«культура безпечного використання інформаційного 



Педагогіка – Педагогика – Pedagogy 
 

"Наука і освіта", №10, 2016                                               64    

середовища майбутніх учителів» з точки зору поєд-

нання різновидів культур, які допоможуть запобігти 

негативним впливам цього середовища. 

Досягнення поставленої мети передбачає 

розв’язання таких завдань: проаналізувати наукову 

літературу з проблеми культури безпечного викорис-

тання інформаційного середовища майбутніх учите-

лів; виявити різновиди культур, які включають діяль-

ність особистості, пов’язану зі створенням, реформу-

ванням і споживанням інформації. 

Визначення поняття «культура» достатньо неод-

нозначне, різні автори його тлумачать по-різному. 

Так, А. Моль стверджує, що існує більше 250 тлума-

чень цього поняття, крім цього воно може включати 

різний зміст, у залежності від часу або місця, від ха-

рактеру суспільства, що вивчається [10].  

У «Великому тлумачному словнику сучасної ук-

раїнської мови» подано п’ять означень слова культу-

ра: 1) сукупність матеріальних та духовних цінностей, 

створених людством протягом його історії; те, що 

створюється для задоволення духовних потреб люди-

ни; 2) освіченість, вихованість; 3) рівень, ступінь 

досконалості тої чи іншої галузі господарської або 

розумової діяльності; 4) розведення якої-небудь рос-

лини або тварини; культивування; 5) мікроорганізми, 

вирощені в лабораторних умовах у живильному сере-

довищі [1].  

Учений М. Каган стверджує, що культурою є та-

ка форма буття, яка включає в себе: 1) «надприродні» 

якості людини. Такі, які не даються їй від природи, а 

формуються в неї під час суспільного життя; 2) різно-

маніття предметів – матеріальних, духовних, худож-

ніх, які становлять «другу природу», що виникає за-

вдяки діяльності людини; 3) «надприродні» (в тому ж 

сенсі, що і якості людини) способи діяльності, за до-

помогою яких люди втілюють і добувають зміст, за-

кладений в продуктах їх діяльності; 4) спілкування як 

спосіб реалізації потреби людей одне в одному. Лю-

дина у М. Кагана виступає, з одного боку, як творець 

культури, що створює в своїй діяльності її предметне 

буття, а з іншого – як творіння культури, що розвива-

ється завдяки діяльності, яка дозволяє йому опанову-

вати культуру і брати участь в її подальшому розвит-

ку [14].  

У роботах В. Межуєва та М. Злобіна поняття 

«культура» розглядається як творча діяльність люди-

ни і, отже, може бути визначена як соціально значуща 

творча діяльність в діалектичному взаємозв’язку її 

результативного вираження і процесуальності, що 

передбачає освоєння людьми вже наявних результатів 

творчості. Тобто перетворення багатства і досвіду 

людської історії у внутрішнє багатство індивідів зно-

ву втілюють зміст цього багатства у своїй соціальній 

діяльності, спрямованій на перетворення дійсності і 

самої людини [9, с. 283].  

Науковець Н. Островерхова робить висновок, що 

культура – це специфічний спосіб соціального життя і 

процес творчої самореалізації здібностей індивіда, 

який значною мірою визначається засобами життєді-

яльності людини і є одним із важливих чинників соці-

ального  розвитку [11]. 

Учена Л. Тіщенко виділяє наступні функції куль-

тури: пристосувальна полягає в тому, що вона визна-

чає спосіб життя людей, пристосовуючи його до хара-

ктеру і рівня розвитку соціокультурного простору, 

включаючи й рівень продуктивних сил суспільства; 

пізнавальна функція культури полягає в тому, що 

певні її досягнення здатні ставати новими способами і 

засобами подальшого пізнання людиною навколиш-

нього світу і самої себе, а також використання отри-

маного знання в практиці своєї практичної перетво-

рювальної діяльності. В той же час сама культура, її 

стан і рівень розвитку здатні служити своєрідним 

індикатором успіхів людини в «олюдненні» природи і 

самої себе; інформативна функція культури полягає в 

тому, що вона не тільки накопичує і осмислює соціа-

льний досвід і транслює його від одного покоління до 

іншого, а й поширює цей досвід серед населення пев-

ного регіону чи країни в межах одного і того ж поко-

ління, транслює його іншим народам у процесах між-

культурної комунікації; комунікативна функція куль-

тури полягає в тому, що вона здатна створювати і 

дійсно створює ефективні засоби і способи взаємовід-

носин між людьми і народами та ефективного міжо-

собистісного спілкування, забезпечує реальну можли-

вість їх здійснення. Вона тісно пов’язана з інформа-

ційною функцією, оскільки спілкування значною 

мірою полягає в обміні інформацією між людьми; 

нормативна функція культури полягає у здатності 

культури ефективно регулювати  співіснування  і 

співробітництво індивідів у складі суспільства, їх 

взаємовідносини і взаємодію, поведінку  і  характер  

спілкування [13].  

Аналізуючи різні погляди на культуру, можна 

дійти висновку, що переважна більшість учених згод-

ні з тим, що формування культури є першочерговою 

задачею суспільства, що культура – це те, що допома-

гає особистості соціалізуватися, розвиватися у суспі-

льстві тощо. Також культура та суспільство взаємо-

пов’язані, і якщо в суспільстві є зміни, вони також 

відбуваються у культурі. Сучасні тенденції інформа-

тизації суспільства також залишили свій відбиток. 

З’являються такі поняття, як інформаційна культура, 

медіакультура та електрона культура. 

Під процесом інформатизації розуміють органі-

зований соціально-економічний процес створення 

оптимальних умов для задоволення інформаційних 

потреб і реалізації прав громадян і організацій на 

використання інформаційних ресурсів цивілізації із 

залученням нових інформаційних технологій [3].   

Стрімкий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій та пов’язана з ним інфор-

матизація – це необхідний елемент науково-

технічного прогресу, що дозволяє покращити роботу з 

інформацією, а це позитивно впливає на всі сфери 

життя, в тому числі і на освіту. Але, на жаль, розвиток 
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зазначених технологій розвивається більш стрімко, 

ніж формування культури їх безпечного і ефективно-

го використання. Тому виникає ряд загроз, пов’язаних 

з невмілим використанням інформаційного середо-

вища. Під інформаційним середовищем розуміємо 

сукупність інформаційних полів, які об’єднують всю 

інформацію (мережі Інтернет, друкована інформація, 

аудіо-, відео-інформація тощо) та інформаційно-

комунікаційні технології. В. Голубєв  вважає, що 

інформаційне середовище – це сфера діяльності 

суб’єктів, що  пов’язана зі створенням, реформуван-

ням і споживанням інформації. 

При вивченні законодавчої бази у попередніх до-

слідженнях [12] нами було з’ясовано, що питання 

інформаційної безпеки особистості стоїть досить гос-

тро в нашій державі. Зокрема проблематику безпеки 

інформаційного середовища можна зустріти у доку-

менті розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007-2015 роки. У ньому приділено увагу пробле-

мам інформаційної безпеки, яка розуміється як стан 

захищеності життєво важливих інтересів людини, 

суспільства і держави, при якому запобігається нане-

сення шкоди через неповноту, невчасність та невіро-

гідність інформації, що використовується; негативний 

інформаційний вплив; негативні наслідки застосуван-

ня інформаційних технологій; несанкціоноване роз-

повсюдження, використання і порушення цілісності, 

конфіденційності та доступності інформації. Також 

проблематику інформаційної безпеки можна зустріти 

у законі України «Про Концепцію Національної про-

грами інформатизації», в якому зазначено, що  інфор-

маційна безпека є невід’ємною  частиною  політичної, 

економічної, оборонної та інших складових  націона-

льної  безпеки.  

На основі аналізу наукової літератури у поперед-

ніх дослідженнях можна виділити деякі загрози інфо-

рмаційного середовища, що діють на особистість.  

Контентні: доступ до небажаного контенту (ма-

теріали непридатного для особистості та протизакон-

ного змісту – порнографічні, такі, що пропагують 

наркотики, психотропні речовини й алкоголь, теро-

ризм і екстримізм, ксенофобію, сектантство, націона-

льну, класову, соціальну нетерпимість і нерівність, 

асоціальну поведінку, насилля, агресію, суїцид, азарт-

ні ігри, інтернет-шахрайство та матеріалам, що міс-

тять образи, наклепи і неналежну рекламу);  загроза 

отримання недостовірної інформації.  

Психологічні: загроза адиктивної поведінки 

(комп’ютерної, ігрової, Інтернет залежності тощо);  

розходження між «Я» і своїм Інтернет-образом; осо-

бистісної безпеки: загроза спілкування з небезпечни-

ми людьми (шахраями, збоченцями тощо); 

нав’язливий веб-серфінг. 

Морально-духовні: загрози прийняття моральних 

цінностей, що містять антисоціальний характер; де-

формація духовної сфери, що спричинена викривле-

ним поглядом на світ. 

Фізіологічні: функціональні порушення органів 

зору, опорно-рухової, серцево-судинної, нервової, 

імунної та інших систем організму; психічні захворю-

вання. 

Делінквентні: загрози вчинення протиправних 

дій (хакерство, порушення авторських прав тощо); 

загрози викрадення персональної інформації: розго-

лошення конфіденційних даних (прізвища, імені, 

адреси, номерів кредитних карток, телефону тощо); 

загрози для персональних комп’ютерів: проникнення 

вірусів, завантаження шкідливого активного коду, 

завантаження програм із прихованими функціями: 

троянів, клавіатурних шпигунів тощо; Інтернет та 

мобільне шахрайство (фішинг, продаж продукту, що 

не існує, фармінг тощо) [12]. 

Як бачимо, загроз від процесу інформатизації іс-

нує досить багато. Науковець А. Дулатова вважає, що 

з огляду на вищезазначені тенденції виникає необхід-

ність поставити інформатизацію в залежність від ку-

льтурної свідомості. Нові інформаційні технології, на 

її думку, не наближують людину до бажаної гармонії, 

але навіть стають перепоною до цього. Ілюзія про 

всесилля інформації та інформатизації призвело до 

переваги технократичного мислення. Воно поширю-

ється на всі сфери житті, в тому числі на взаємостосу-

нки людей, що призводить до дисбалансу у суспільст-

ві. І єдиною противагою в цій ситуації може бути 

тільки культура в цілому та її інтегральна складова – 

інформаційна культура  [4].  

Учена М. Гендіна вважає, що інформаційна куль-

тура особистості – одна зі складових загальної куль-

тури людини; сукупність інформаційного світогляду і 

системи знань і умінь забезпечує цілеспрямовану 

самостійну діяльність з оптимального задоволення 

індивідуальних інформаційних потреб з використан-

ням як традиційних, так і нових інформаційних тех-

нологій. Вона є найважливішим фактором успішної 

професійної і непрофесійної діяльності, а також соці-

альної захищеності особистості в інформаційному 

суспільстві [3]. 

Інформаційна культура є підсистемою культури, 

яка формується під впливом процесу інформатизації 

суспільства і включає в себе все різноманіття резуль-

татів діяльності людини в інформаційній сфері суспі-

льства, а також засоби, види і технології цієї діяльно-

сті. 

Згідно з цим визначенням основними компонен-

тами інформаційної культури є: 

1. Інформаційні якості людини, що формуються у 

неї протягом життя і професійної діяльності. До них 

відносяться: інформаційна культура особистості, ін-

формаційна та комп’ютерна компетентність і грамот-

ність, інформаційне світорозуміння та інформаційний 

світогляд; 

2. Різноманіття предметів нової інформаційної 

культури – матеріальних, духовних і художніх. Це 

можуть бути електронні книги, електронні бібліотеки, 
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музеї і картинні галереї, твори екранної культури 

тощо; 

3. Способи діяльності людини в інформаційній 

сфері. До них відносяться інформаційні технології, які 

створюються і використовуються в сфері культури як 

фахівцями, так і звичайними користувачами (пошук 

інформації, мультимедіа, віртуальна реальність тощо); 

4. Нові види та форми інформаційних комуніка-

цій, які надають користувачеві все більш широкі мо-

жливості для спілкування в глобальних інформацій-

них мережах [7].  

Зміст інформаційної культури особистості, її свідоме 

і цілеспрямоване формування, за А. Дулатовою, включа-

ють кілька рівнів, що знаходяться в різних площинах. 

У світоглядній площині гармонізація внутрішнього 

світу людини може здійснюватися шляхом усвідомлення 

нею сутності явищ, що відбуваються, пізнання законів і 

закономірностей поширення інформації в суспільстві, 

впливу її на особистість, теоретичного осмислення ролі 

інформації в контексті культури. 

Формування інформаційної культури може розгля-

датися в морально-етичній площині, маючи на увазі вихо-

вання особистої відповідальності за поширення певної 

інформації, формування принципів і переконань, що пе-

решкоджають соціально-деструктивній інформації, дез-

інформації, маніпулюванню свідомістю людей. 

У психологічній площині інформаційна культура 

особистості полягає у виробленні оптимальної реакції 

на інформацію, що надходить, і адекватної поведінки, 

формуванні вміння діяти в умовах надлишкової інфо-

рмації, оцінювати її якісну сторону, відбирати з маси 

відомостей достовірні, співвідносити  її уже з наяв-

ною інформацією, критично її переосмислювати, зго-

ртати і розгортати, виробляти навички психогігієни 

сприйняття інформації, раціональні звички, властиво-

сті, що сприяють захисту від інформаційного шуму. 

У соціальній площині інформаційна культура 

особистості полягає у формуванні соціально необхід-

ного рівня інформованості, що виступає обов’язковою 

умовою соціалізації особистості та виконання нею 

різноманітних функцій в суспільстві.  

У технологічній площині інформаційна культура 

полягає в оволодінні інформаційною технологією, 

знайомстві з інформаційними ресурсами суспільства, 

виробленні навичок пошуку потрібної інформації, її 

зберіганні та використанні [4].  

Науковець А. Коломієць розглядає інформаційну 

культуру вчителя як систему знань,  умінь  і  навичок  

із  формулювання  потреби  в  інформації; здійснення  

пошуку  необхідної  інформації  з  усієї  сукупності  

інформаційних ресурсів; з відбору, оцінювання, збе-

реження знайденої інформації; з інтеграції, структу-

ризації та створення нової інформації [6].   

Окрім інформаційної культури, можна також ви-

ділити і електронну культуру, К. Колін вважає, що це 

нова галузь розвитку сучасної культури суспільства, 

яка формується на основі використання електронних 

засобів інформатики та пов’язаних з ними інформа-

ційних і комунікаційних технологій у всіх сферах 

людської життєдіяльності. Електронна культура є 

підсистемою інформаційної культури та включає в 

себе нові інформаційні якості, засоби, способи і ре-

зультати діяльності людини в цій сфері [7].  

Близькою за змістом до попередніх понять є і ме-

діакультура, яку визначають як сукупність інформа-

ційно-комунікативних засобів, матеріальних та інте-

лектуальних цінностей, вироблених людством у про-

цесі культурно-історичного розвитку, що сприяють 

формуванню суспільної свідомості та соціалізації 

особистості. Медіакультура включає в себе культуру 

передачі інформації і культуру її сприйняття; вона 

може виступати і системою рівнів розвитку особис-

тості, здатної читати, аналізувати, оцінювати медіа-

текст, займатися медіатворчістю, засвоювати нові 

знання за допомогою медіа [8].  

К. Колін вважає, що великим недоліком сучасної 

системи освіти є те, що її зміст ще не спрямований на 

підготовку людини до життя і діяльності в нових умовах 

формування інформаційного суспільства. Причому мова 

йде не тільки про те, що не готується необхідна кількість 

фахівців для професійної діяльності в інформаційній 

сфері суспільства. Важливішим є те, що сама система 

освіти ще не орієнтована на формування нової інформа-

ційної та електронної культури (як особистості, так і 

суспільства), що будуть адекватними тій новій інформа-

ційній реальності, яка уже сьогодні оточує кожну люди-

ну, змінює весь образ життя, багато цінностей, звичні 

стереотипи поведінки [7, с. 143]. 

Ми згодні з твердженням автора, оскільки освіта 

дійсно не звертає необхідної уваги на підготовку май-

бутнього вчителя до небезпек інформаційного сере-

довища, не формує культуру його безпечного викори-

стання інформаційного середовища. Звісно, якщо 

майбутній вчитель не володіє зазначеною культурою, 

то формувати її в учнів йому дуже важко.  

В комплексі вищезазначені різновиди культур 

можуть забезпечити безпеку в більшості випадків при 

роботі з контентом інформаційного середовища, але, 

на жаль, цього недостатньо для того, щоб захистити 

особистість від небезпек.  

Досить велике значення для безпечного викорис-

тання інформаційно-комунікаційних технологій має і 

фізична культура особистості, яка визначає рівень 

сформованості  правильного ставлення людини до 

свого здоров’я і фізичного стану, обумовленого спо-

собом життя, системою збереження здоров’я та фіз-

культурно-спортивною діяльністю, знанням про єд-

ність гармонії тіла і духу, про розвиток духовних і 

фізичних сил [5].  

Необхідність формування фізичної культури в 

контексті безпечного використання інформаційного 

середовища зумовлена її потенціалом щодо запобі-

гання функціональних порушень органів зору, збере-

ження опорно-рухової, серцево-судинної, нервової, 

імунної та інших систем організму, завдяки правиль-

ному використанню, ефективному розподілу наван-
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таження, режиму праці та відпочинку під час викори-

стання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Ми вважаємо, що емоційна культура, що містить 

у собі вихованість емоцій, рівень розвитку емоцій, 

передбачає емоційну чуйність і відповідальність за 

свої переживання перед собою і оточуючими [5], та-

кож є необхідним елементом забезпечення захисту 

психологічної сфери людини. Особливо це важливо 

по відношенню до подолання різних видів адикцій, 

оскільки залежність від соціальних мереж, 

комп’ютерних ігор, мережі Інтернет, збільшуються та 

становить загрозу для особистості. 

Важливо розуміти, що формування культури без-

печного використання інформаційного середовища 

майбутнього вчителя – це поєднання багатьох видів 

культур, які перетинаються під час використання 

інформаційного середовища та надають змогу особи-

стості майбутнього педагога за умови їх сформовано-

сті приймати вірні рішення у небезпечних ситуаціях. 

Отже, розглянувши ризики, з якими стикаються 

майбутні вчителі в інформаційному середовищі, та 

ознайомившись з поняттям «культура» та її різнови-

дами, ми можемо зробити висновок, що культура 

безпечного використання інформаційного середовища 

майбутніх учителів – це сукупність правил поведінки 

в інформаційному середовищі, за допомогою яких 

майбутній учитель усвідомлює та освоює його як 

систему символів і знаків, прямих та зворотних інфо-

рмаційних зав’язків, в сукупності інформаційних 

полів, які створюються засобами інформаційно-

комунікаційних технологій і інформації, що зумовлює 

виникнення стану захищеності життєво важливих 

інтересів особистості, за якого унеможливлюється 

негативний вплив на її інформаційну сферу і нанесен-

ня значної шкоди чи збитку соціальному, духовному і 

моральному благополуччю, а також здоровому фізич-

ному і психічному розвиткові. 

 Наше дослідження – це лише одна з перших 

спроб вивчення складної проблеми формування у 

майбутніх вчителів культури безпечного використан-

ня інформаційного середовища. У подальшому ми 

плануємо виявити педагогічні умови формування у 

майбутніх учителів культури безпечного використан-

ня інформаційного середовища, розробити техно-

логію з формування зазначеної культури.  
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
В статье рассматриваются особенности безопасного использования будущими учителями информационной 

среды. Уточняется, в каких законах и программах Украины рассматривается понятие «информационная безопас-

ность личности». На основе анализа литературы выделяются следующие угрозы информационной среды для буду-

щих учителей: контентные (материалы противозаконного содержания; пропаганда наркотиков, насилия, алкоголя, 

терроризма, ксенофобии, азартных игр; распространение недостоверной информации и т.д.); психологические угро-

зы (Интернет зависимость, компьютерная зависимость; навязчивый веб-серфинг), морально-духовные (угроза при-

нятия моральных ценностей, которые содержат асоциальный характер); физиологические угрозы (функциональные 

нарушения органов зрения, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и других систем орга-

низма); делинквентные (угроза совершения противоправных действий в отношении пользователя информационной 

среды). Проанализировано понятие культуры. Выявлены разновидности культуры, которые помогают личности 

безопасно использовать информационную среду. Информационная культура личности – совокупность информаци-

онного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятель-

ность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий. Выявлены основные компоненты, уровни, функции ин-

формационной культуры. Электронная культура – новая ветвь развития современной культуры общества, которая 

формируется на основе использования электронных средств информатики и связанных с ними информационных и 

коммуникационных технологий во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Медиакультура включает в себя 

культуру передачи информации и культуру ее восприятия, она может выступать системой уровней развития лично-

сти, способной читать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания 

с помощью медиа. Сделан вывод, что культура безопасного использования информационной среды будущими учи-

телями – это совокупность правил поведения в информационной среде, с помощью которых будущий учитель осо-

знает и осваивает его как систему символов и знаков, прямых и обратных информационных связей, в совокупности 

информационных полей, которые создаются средствами информационно-коммуникационных технологий и инфор-

мации, что приводит к возникновению состояния защищенности жизненно важных интересов личности, при кото-

ром исключается негативное влияние на ее информационную сферу и нанесение ущерба социальному, духовному и 

моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию. 

Ключевые слова: культура, информационная безопасность, информационная среда, информационная куль-

тура, медиакультура, будущие учителя. 
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CULTURE OF SAFE USE OF THE INFORMATION ENVIRONMENT BY FUTURE TEACHERS 

The article deals with the features of the safe use of the information environment by future teachers. Basing on the litera-

ture review, the following information environment threats for future teachers have been distinguished: content (unlawful 

content; promoting drugs, violence, alcohol, terrorism, xenophobia, and gambling; spreading of false information, etc.), psy-

chological (Internet addiction, computer addiction; compulsive web surfing), moral and spiritual (the threat of the adoption of 

moral values containing anti-social character), physiological (functional disorders of the organs of vision, disorders of muscu-

loskeletal, cardiovascular, nervous, immune and other body systems); delinquency: the threat of unlawful acts against the 

information environment user. The kinds of culture, which help a person use the information environment with safety have 

been described. Personal Information Culture is a set of information outlook and the system of knowledge and skills, provid-

ing focused independent activities aimed at satisfying individual information requirements, using both traditional and innova-

tive information technologies. Digital Culture is a new branch of modern culture based on the use of electronic means of in-

formation and communication technologies in all spheres of human activities. Media culture includes culture of information 

transfer and culture of its perception; it may be a system of personal development levels able to read, analyze, evaluate media 

texts, deal with media arts, acquire new knowledge by means of media. The culture of safe use of the information environ-

ment by future teachers is considered as a set of rules of conduct in the information environment with the help of which a 

future teacher realises and develops it as a system of symbols and signs, direct and inverse information chains generated by 

means of information and communication technologies defending the vital interests of an individual, preventing adverse effect 

on  his/her social, spiritual and moral well-being and a healthy physical and mental development.  

Keywords: culture, information safety, information environment, information culture, media culture, future teachers. 
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИШУ 

 

У статті висвітлено теоретичний аспект проблематики формування фасилітаційної спрямованості 

майбутніх учителів в освітньому просторі сучасних вишів. Подано результати аналізу наукових (словникових, 

довідкових) джерел з порушеної проблеми. Представлено наукові позиції учених щодо феномену фасилітації. 

Презентовано специфіку професійно-педагогічної діяльності вчителя та значення фасилітаційної спрямовано-

сті для успішного її здійснення. Автором окреслено перспективи наукових розвідок у контексті обґрунтування 

фасилітаційної спрямованості як компонента професійної компетентності вчителя. 

Ключові слова: фасилітація, фасилітаційна спрямованість, майбутній вчитель, освітній простір вишу. 

 

Актуальність проблеми зумовлена тим, що поліце-

нтризм світовідношення ХХ століття поглиблює про-

блемність людського буття, потребуючи від людини не 

тільки нових форм освоєння світу і власної життєдіяль-

ності, але й покладаючи на неї відповідальність за її 

особистісний вибір. Вказане підсилює інтерес до всебіч-

ного аналізу проблем духовності, серед яких – осмис-

лення духовності як якісної характеристики людини та її 

буття, виділення типів духовності й осягнення їх сутніс-

них взаємозв’язків і особливостей функціонування в 

людській буттєвості та в сучасному соціокультурному 

розвитку. Відтак духовність як смисложиттєвий орієн-

тир має поширюватись на всі сфери людської життєді-

яльності. Освітня парадигма сучасності нерозривно 

пов’язує духовність і гуманізм, що віддзеркалюється у 

проголошенні суб’єкт-суб’єктного підходу до вчителю-

вання як провідного.  

Узагальнено проблема полягає в тому, що уста-

лення гуманістичних цінностей, людиноцентризму та 

суб’єкт-суб’єктних настанов вимагає переосмислення 


