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and skills, consciousness and behavior. It is revealed that the result of fundamentalization of general professional 
training is the fundamental general professional education of specialists as an integrative property of a person, 
characterized by a set of general scientific and general professional competencies of the person (knowledge, skills, 
skills), formed by intellectual, behavioral and professional-significant qualities, developed motivation of achieve-
ments in learning , ability to intellectual and creative activity, to continue their education and self-education, 
which allows it self-realization respect for future professional activities. In this regard, the importance of the 
training of future social workers is growing. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА БЕЗПЕКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ  
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті порушується проблема соціокультурної безпеки майбутніх учителів, як необхідної складо-
вої їх підготовки до професійної діяльності, аналізується сучасний стан та перспективи зазначеної  
проблеми, сутність соціокультурної безпеки молоді, її структурних компонентів: духовної безпеки і ін-
формаційної, розглядаються підходи до її формування, як основи ефективного розвитку особистості 
майбутнього вчителя. Приділяється увага просвітницькій діяльності серед студентів педагогічних ЗВО 
немистецьких факультетів, використанню форм і методів формування соціокультурної безпеки майбу-
тніх учителів. 

Ключові  слова :  соціокультура, майбутній учитель, духовна безпека, інформаційна безпека, про-
світницька діяльність. Сучасна парадигма української освіти засно-вана на активному впровадженні в навчально-виховний процес педагогічного ЗВО системи гу-маністичних цінностей. У зв’язку з чим, освітнє середовище зазначеної установи повинно створю-вати необхідні умови, які б сприяли професійно-особистісному становленню майбутніх учителів у зазначеному контексті. Аксіологічно спрямована професійна підготовка майбутніх вчителів, у свою чергу, сприятиме формуванню їх конкурентоздат-ності на вітчизняному і світовому ринку праці.  В останні роки інтелігенцію України, педаго-гічну громадськість, батьків турбує проблема кризи духовності молоді, низький рівень їх куль-турного розвитку, несприйняття універсальної ціннісної системи, що спирається на вищі духовні і моральні абсолюти. На думку провідних вчених це може привести до виникнення реальної загро-зи самознищення суспільства. Так, на думку О. Лановенко, швидко наближається духовно-ціннісна криза. Девальвація вищих духовних цін-ностей може викликати катаклізми планетарного масштабу [5]. Духовну загрозу несуть різні фактори і яви-ща. До них можна віднести інтенсивні глобаліза-

ційні та модернізаційні процеси, руйнування ба-зових цінностей релігійної та світської культур, експансію нетрадиційних релігій. ЗМІ з активніс-тю та інтенсивністю гідними кращого застосуван-ня, нав'язують молоді асоціальні зразки поведін-ки: агресію, розбещеність, насильство, криваві розправи. З екранів ТБ, різних сайтів інтернету, зі сторінок низькопробної літератури ллються ріки крові та нецензурні вирази. Масова культура ча-сом створюється ділками-ремісниками, головною рушійною силою яких є комерційний успіх, а не відродження духовного здоров'я нації. У зв'язку з цим відбувається порушення екології культури, що негативно впливає на розвиток особистості молодої людини, веде до деградації. Ось чому, проблема соціокультурної безпеки молоді є акту-альною і вимагає цілеспрямованої, активної дія-льності по її формуванню. Під соціокультурної безпекою розуміємо го-товність особистості захистити свій внутрішній світ, свою систему цінностей від впливу факторів, які перевищують нормативно допустимі рівні культури, а також негативно впливають на розви-ток процесів в системі «людина-культура». Слід додати, що важливим призначенням соціокуль-
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турної безпеки є формування стійкого імунітету до низькопробної продукції мас-медіа, свідомого і критичного ставлення до одержуваної інформації. Згідно П. Сорокіну, соціокультура являє со-бою весь суперорганічний світ, новий всесвіт, якій був створений людиною. До неї автор відносить: ідеологічну складову (системи мови, науки, релі-гії, права, етики, музики); матеріальну культуру (обладнання, картини, книги); церемонії, ритуали [7]. Відповідно до концепції автора існує жорст-кий взаємозв'язок між елементами нерозривною тріадою: особистістю, суспільством і культурою. При цьому особистість виступає як суб'єкт взає-модії; суспільство – як сукупність індивідів, з його соціокультурними відносинами і процесами, а культура – як сукупність значень, цінностей, норм, сукупність її носіїв, які об'єктивує і розкри-вають значення [7]. Слід підкреслити, що саме система цінностей є визначальним елементом культури, її ядром. За своєю природою, цінності служать еталоном оцінки явищ, предметів, пове-дінки людей, соціальних процесів і власних дій людини і сприяють перетворенню соціальних норм і ідеалів в особистісні принципи. Дуже важ-ливо забезпечити культурі пріоритет таких цін-ностей, які об'єднують націю, зміцнюють суспіль-ство, гарантують людині його права і свободи. Одним з головних компонентів соціокультур-ної безпеки є духовна безпека. Духовні ідеали ви-значають вищі сенси існування, спрямованість суспільного розвитку, створюють «духовний код» соціуму, виконують функцію духовного єднання і зміцнення українського суспільства. Система ду-ховних цінностей і моральних норм – необхідна умова функціонування як суспільства в цілому, так і окремої особистості. На думку В. Горлінсь-кого вона виконує роль імунної системи соціаль-ного організму, яка захищає його від інфікування руйнівних і деструктивних ідей насильства, ксе-нофобії, сепаратизму, моральної вседозволеності [1].  А. Запесоцький стверджує, що духовна безпе-ка являє собою систему умов, що дозволяють культурі і суспільству зберігати свої життєво важ-ливі параметри в рамках історично сформованої норми. Руйнування духовних засад суспільства, вихід за рамки норми під впливом культурного ціннісно-нормативного характеру веде до його дезорганізації, розпаду як цілісної системи [2]. Тобто, духовна безпека грунтується на збережен-ні фундаментальних моральних цінностей, тради-цій, вихованні у молоді здібності ефективно дола-ти зовнішні загрози, виходячи із власних націо-нальних інтересів. В якості складової соціокультурної безпеки слід розглядати інформаційну. Нажаль, доводить-

ся констатувати, що широкий доступ молоді до інформаційних потоків, далеко не завжди веде до знаходження ними духовних продуктів високої якості та високого рівня культури, поповнення новими науковими знаннями. Безсистемне вико-ристання інтернету привело до того, що з'явилася велика кількість молодих людей залежних від гаджетів, що інколи веде до прямої загрози безпе-ці життєдіяльності та втрати здоров'я. Можна констатувати, що в останні роки рі-вень інформаційної безпеки населення, особливо молоді є предметом особливої уваги міжнародних організацій. Так, Генеральна Асамблея ООН при-йняла резолюцію про необхідність придержува-тися усіма учасниками глобального інформацій-ного суспільства визначених вимог [8]. Структура зазначеної кібербезпеки повинна будуватись на принципах: обізнаності, відповідальності, реагу-вання, етики, демократії, оцінки ризику, проекту-ванні та впровадження засобів забезпечення без-пеки, переоцінки. За А. Малюк, компетентність у сфері інформаційних технологій і інформаційної безпеки стає необхідною умовою успішної соціа-лізації особистості в новому середовищі сус-пільства [4, 36]. Необхідно відзначити, що суспільство гостро потребує здійснення програми безпеки для моло-ді. Важливим кроком у цьому напрямку стало впровадження в програму шкіл навчальної дисци-пліни «Безпека життєдіяльності», метою якої ста-ло формування у школярів необхідних складових індивідуальної захищеності людини. Однак цього явно не досить, тому що духов-ність, культура учнів, студентської молоді ще не в повній мірі стали предметом особливої уваги сус-пільства, освітніх установ. Необхідно проводити більш системну роботу з формування соціокуль-турної безпеки молодого покоління. Значна роль в цьому належить просвітницькій діяльності із вивчення творів художнього та музичного мисте-цтва, цілеспрямованої культурологічної освіті, що повинно активно проводитись серед майбутніх учителів, студентів особливо тих факультетів пе-дагогічних ЗВО, які безпосередньо, за своїм фахом не пов’язані з мистецтвом.  У зв'язку із створенням культурно-освітнього середовища педагогічного ЗВО, яке розуміємо як динамічну систему, що сприяє стимулюванню духовному, творчому розвитку майбутніх учите-лів, був розроблений спецкурс «Музика і живопис у світовій культурі». Метою і завданнями зазначе-ного середовища стало освоєння студентами не-мистецьких факультетів основ світової музичної культури та образотворчого мистецтва на прик-ладі класичних зразків, знайомство із стильовими напрямками мистецтва, формами і жанрами,  
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виховання культури слухання, розвиток естетич-ного смаку, музично-образного і художнього мис-лення. Спецкурс був призначений для студентів третього курсу і складався з двох модулів: «Європейська музична культура і образотворче мистецтво», а також «Українська музична культу-ра і образотворче мистецтво». Теоретична части-на спецкурсу складалась із лекційного курсу, а практична – передбачала слухання аудіо записів класичних музичних творів, а також відвідування оперних спектаклів, концертів філармонічного національного симфонічного оркестру, знайомст-во з художніми полотнами музеїв, виставок. Вели-ка увага приділялась широкому обговоренню прослуханого і побаченого. Крім того, була ство-рена Музична вітальня, мета якої складалась у більш глибокому вивченні студентами творів ми-стецтва, а також проведенню тренінгів, рольових ігор: «Як би (І. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. Бетховен то-що) писав щоденник» й т. ін. Студентам пропону-валась самостійна робота з підготовці словесної анотації музичних творів, на основі методу верба-

лізації змісту художніх творів. При створенні по-яснень треба було спиратися на аналогії з інших видів мистецтва (живопис, поезію, архітектуру тощо) [6]. Зазначена робота сприяла активізації мистецької уваги студентів, розвитку їх художньо-образного мислення, духовності.  Таким чином, особливе значення у створено-му культурно-освітньому середовищі приділялась подоланню орієнтації студентської молоді лише на розважальну функцію мистецтва і актуалізації мотивації, формуванню інтересу до його високо-духовних зразків.  Майбутній педагог відповідальний за те, яку особистість він в собі створює і являє оточуючим в просторі соціальних комунікацій. Набуття соціо-культурної безпеки – обопільний процес і вимагає максимальних зусиль, як з боку педагогів, так і з боку студентів. Цей процес сприяє розумінню то-го, що сутність учителя полягає в його активній позиції по просуванню до педагогічного ідеалу, екзистенційної повноті і передачі «духовної домі-нанти» своїм учням. 
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В статье рассматривается проблема социокультурной безопасности будущих учителей, как необ-
ходимой составляющей их подготовки к профессиональной деятельности, анализируется современное 
состояние и перспективы данной проблемы, сущность социокультурной безопасности молодежи, ее 
структурных компонентов: духовной и информационной безопасности, рассматриваются подходы к ее 
формированию как основы эффективного развития личности будущего учителя. Уделяется внимание 
просветительской деятельности среди студентов педагогических ЗВО нехудожественных факульте-
тов, использованию форм и методов формирования социокультурной безопасности будущих учителей. 

Ключевые  слова :  социокультура, духовная безопасность, информационная безопасность, просве-
тительская деятельность, будущий учитель. 
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В умовах істотних змін соціокультурного життя суспільства в XXI столітті в сфері гендерної проблематики спостерігається ломка традицій-них культурних і історичних уявлень про життєві цінності, про стереотипи чоловічої та жіночої по-ведінки. Освіта як педагогічне явище нерозривно пов’язане з культурою соціуму покликане здійс-нити пошук інноваційних підходів виховання ді-тей дошкільного віку, які сприяють розвитку ін-дивідуальності дитини, в тому числі гендерної. 

Вивчення практичного досвіду роботи виховате-лів закладів дошкільної освіти показує, що як у початківців вихователів, так і у вихователів з ве-ликим педагогічним стажем викликають трудно-щі питання організації гендерного виховання ді-тей дошкільного віку. Найчастіше, цей процес зво-диться до одного заняття з гендерної проблема-тики, без системної роботи з метою покращення цієї роботи. Тобто, гендерне виховання хлопчиків і дівчаток в умовах закладу дошкільної освіти  

Alla Lynenko. Socio-cultural safety of future teachers as a basis of training for professional  
activities 

In recent years, the intellectuals of Ukraine, the pedagogical community, parents are concerned about the 
crisis of youth spirituality, the low level of their cultural development, the rejection of a universal value system 
based on higher spiritual and moral absolutes. According to leading scientists, this can lead to a real threat of self-
destruction of society. 

The spiritual threat is the intensive globalization and modernization processes, the destruction of the basic 
values of religious and secular cultures, the expansion of non-traditional religions. Mass culture is sometimes cre-
ated by dealers-craftsmen, whose main driving force is commercial success, not the revival of the spiritual health 
of the nation. There is a violation of the ecology of culture, which negatively affects the development of the per-
sonality of a young person, leads to degradation. The problem of youth sociocultural safety is relevant and re-
quires focused action on its formation. 

One of the main components of socio-cultural security is spiritual security. 
Spiritual ideals determine the higher meanings of existence, the direction of social development, create the 

"spiritual code" of society, perform the function of spiritual unity and the strengthening of Ukrainian society. As 
the second component of socio-cultural security, information security should be considered. It is necessary to 
carry out systematic work on the formation of sociocultural safety of the younger generation. Significant role in 
this is played by educational activities on the study of works of artistic and musical art, purposeful cultural educa-
tion, which should be actively pursued among future teachers, students of especially those faculties of pedagogical 
higher educational institutions, which are not directly related to art in their specialty. Creation of a cultural and 
educational environment for pedagogical higher educational institutions with the aim of mastering non-art facul-
ties of world music and artistic culture students on the example of classical samples, acquaintance with stylistic 
directions of art, forms and genres contributed to the actualization of the motivation of future teachers to study 
works of artistic art of high spiritual content, to cultivate a culture of listening to musical works, development of 
aesthetic taste and musical form of artistic thinking.   УДК 373.2:305-053.4 

Олексій  ЛИСТОПАД   
доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри дошкільної педагогіки Державного закладу  
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,  

 м. Одеса, Україна  e-mail: alex.listopad@gmail.com  
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СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
У статті теоретично обґрунтовано педагогічні умови гендерного виховання старших дошкільників в 

закладах дошкільної освіти. Гендерне виховання розглядається як цілісна педагогічна система, результа-
том якої є гендерна вихованість дітей старшого дошкільного віку. Під гендерною вихованістю розуміємо 
інтегративну властивість особистості, що являє собою сукупність досить сформованих особистісних 
якостей, в узагальненій формі відображають систему соціальних відносин через призму гендерної прина-
лежності. Під педагогічними умовами гендерного виховання старших дошкільників в закладах дошкільної 
освіти розуміємо – створення такого розвивального середовища, в якому була б представлена сукупність 
педагогічних, психологічних факторів (відносин, засобів тощо), що забезпечують можливість вихователю 
організовувати індивідуальну і спільну діяльність дітей дошкільного віку, батьків, з метою становлення 
особистості хлопчика / дівчинки, гармонізації гендерних взаємин у всіх сферах взаємодії. 

Ключові  слова :  гендерне виховання, гендерна вихованість, педагогічні умови гендерного вихован-
ня, майбутній вихователь, заклад дошкільної освіти.  
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