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Тема: Тенденції розвитку сучасної української та світової культури. 

Мета: охарактеризувати тенденції розвитку сучасної української та світової культури; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес 

ХІХ-ХХ ст..; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення 

 Хід уроку:  

     У XX ст. європейський тип культури поширився далеко за межі Європи, охопивши інші 

континенти — Америку, Австралію і ввійшов у тій чи іншій мірі у життя азіатських і 

африканських країн — таких як Японія, Сінгапур, ПАР. Культура європейського типу вже 

не є характерною лише для Європи, її тепер називають «західною культурою». Відтепер 

можна говорити про наявність загальних рис, типових для західної культури в цілому які в 

своєрідному вигляді виявляються і в культурах інших країн. 

Сучасна західна культура виключно динамічна. Практицизм, індивідуалізм, погоня за 

матеріальними благами, специфічне відношення до часу («час — гроші») багато в чому 

руйнують усталені в попередні епохи ідеали людської поведінки, людських 

взаємовідношень. Це культура заснована, на підприємництві, бізнесі, діловитості, її головні 

герої – люди що, вміють заробляти гроші. У ній ціняться активність, раціональність, 

професіоналізм. 

      Сучасна західна культура досить живуча і продовжує існувати, незважаючи на інші 

голоси філософів, письменників, художників про її загибель, її вдалось вистояти в двох 

світових війнах, у боротьбі з фашистськими і комуністичними режимами, які 

проголошували себе носіями нової і більш досконалої, аніж вона, культури. Мало того, 

творчі можливості західної культури не тільки вичерпались, але ще більше зросли, її 

досягнення у XX столітті стали настільки значними, що відозмінили умови життя всього 

людства і земної кулі. 

      Великий вплив на змістовну наповненість сучасної західної культури справили усі ті 

досягнення, що відбулись у різних формах матеріальної і духовної культури; винаходи в 

галузі електронних і комп’ютерних засобів зв’язку, освіти, побутової техніки, відкриттів в 

галузі генної інженерії, поглиблення у мікросвіт і космос, створення нових хімічних 

матеріалів з незвичайними властивостями тощо. Всі ці революційні зміни позначали 

перехід до нового типу суспільства (яке називають «постіндустріальним», «електронним», 

«інформаційним» тощо. Американський публіцист футуролог, автор одного із варіантів 

концепції постіндустріального суспільство Тоффлер, вбачає пряму залежність між 

розвитком техніки і способом життя, її цінностями. У роботі «Футурошок» Тоффлер 

стверджує, що прискорення соціальних і технологічних змін створює багато всезростаючих 

труднощів, що викликають шок як у окремого індивіда, так і суспільства в цілому. В 

подібних соціокультурних умовах основним принципом у всіх сферах суспільного життя 

стає плюралізм. 

       Подібний плюралізм, появу множинності нових ідей ми помічаємо і у сучасному 

західному мистецтві. В ньому виникли різні течії і напрямки (експресіонізм, кубізм, 

абстракціонізм, сюрреалізм, неореалізм, гіперреалізм та ін.). виникли нові форми і жанри 

мистецтва, зв’язані з використанням техніки (художня фотографія, електронна музика, 

комп’ютерна графіка, тощо), набули популярність масові художні видовища, отримала 

розвиток тенденція до синтезу різних мистецтв, спорт став «мистецтвом». 



     Одночасно з цим критики західної культури говорять про те, що вона одночасно носить 

кризовий характер і якщо проти цього не приймати ніяких мір, то це загрожує втраті усіх її 

досягнень. 

     Свобода і насильство. З узагальненого погляду на культурологічні і суспільні процеси 

західного світу в XX ст. можна помітити з одного боку, відбуваються грандіозні масштаби 

і разюче прискорення соціального і технологічного вдосконалення життя, а з іншої — 

необмежений розмах насилля і знущання над людиною, крайнім виявленням якого є 

гітлеровські злодіяння проти людства, в страхіттях Освенціма, в казармених утопіях 

тоталітарних держав та ін. В минуле століття насилля було буденним явищем, воно 

складало необхідну умову існування і функціювання суспільної системи (так, без рабства 

не могло бути античності, а без кріпацтва — середньовіччя). В сучасній західній культурі, 

саме в наслідок пережитих спільнотою у XX ст. змін насилля сприймається як порушення 

норм людського буття. Створення умов для збільшення свободи людини — одне із 

найбільших досягнень сучасної західної цивілізації. До цих умов відносяться: 

- соціальна мобільність — відкритість шляхів для зміни соціального статусу людини, 

переміщення її із одних прошарків суспільства в інші і покращення свого матеріального 

стану (завдяки освіті, індивідуальним здібностям, успішній кар’єрі тощо); 

- розширення можливостей вибору місця життя, професії, праці, сексуального партнера, 

чоловіка чи дружини; 

- зростання часу для дозвілля і можливостей його індивідуального використання (хобі, 

спілкування тощо); 

- збільшення різноманітності і доступності джерел інформації, а значить, і свободи у 

визначенні своєї інтелектуальної позиції; 

- зростання соціологічної захищеності особистості; 

- збільшення тривалості життя, а значить, і можливостей для самореалізації особистості, 

для досягнення повноти життя; 

- зміна стилів поведінки і мислення у межах одного життя, закріплююча ідею розвитку, 

змін, діалогу поколінь. 

Отже, культура зорієнтована на розвиток людської свободи, несумісна з насиллям над 

особистістю. 

   Питання для самоперевірки: 

1. Які особливості розвитку культури в 20 столітті?  

      Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: Чорний І. В. Культурологія. – К., 2017; Чорненький Я.Я. 

Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навчальний посібник. - Київ: Центр 

навчальної літератури, 2017. 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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