
Лекція № 7 

 

Тема: Контекстуалізація. 

 

1. Філософсько-культурні явища як феномен цілого. 

2. Зміна наукових парадигм другої половини ХХ ст. 

3. Проблеми існування людини у світі і світу людей у ХХ ст. 

 

Література: 

     1)  Культурологія / За ред. В.М.Пічі. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014,  

     стор. 193 – 198; 

2)  Шевнюк О.С. Культурологія. – К.: Знання – Прес, 2014, стор. 302 – 305; 

3) Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія. – К.: 

Центр 

  Навчальної літератури, 2013, стор. 124 – 133; 

4) Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової 

    культури ХХ століття. – Х.: Одіссей, 2012, стор. 247 - 249,  266 – 272 

                                                 

1.  Філософсько-культурні явища як феномен цілого. 

 Розвиток та зміни у світовій культурі другої половини ХХ ст. – першої половини 

ХХІ ст. пов’язані з формуванням нового інформативного суспільства, стратегією 

розширення демократичних інститутів, прав і свобод індивідів, задекларованою 

провідними країнами світу концепцією longlife learning – «навчання протягом життя».  

Темпи зміни усіх складових культури за останні сто років значно зросли. Якщо 

протягом декількох тисяч років індивід народжувався в одному соціокультурному полі з 

його усталеним ритмом, розвивався і старів (за виключенням перехідних епох), то за 

останні 50 років усі складові його буття зросли на декілька порядків (можливості 

переміщення в просторі, засоби отримання інформації, форми включення у виробничий 

процес).  

Генетично людство завжди готове до еволюційних змін (які не завжди ними 

фіксуються) і важко переносить революційні перетворення. В цій ситуації відбувається 

розшарування суспільства за здібностями, можливостями, інтересами, і, як наслідок, 

розширюється палітра культурних течій і напрямків.  

 До ознак сучасного світового розвитку можна віднести: 

5) необерненість світової історії; 

6) прискорення ритму історії; 

7) страх перед майбутнім людської цивілізації. 

Особливість сучасної історичної ситуації полягає в тому, що макросвіт  

людства входить у мікросвіт індивіда. На плечі кожного певною мірою покладається 

загальна історична відповідальність. А це вимагає розширення горизонтів соціального й 

історичного мислення людей. 

Зміни, що відбуваються сьогодні у світі, - важливий крок на шляху переходу 

людства до нової цивілізації. Ця нова цивілізація має знищити відчуження людини від 

людини, суспільства, природи і від продукту праці, покладе кінець поділу людства на 

антагоністичні класи та соціальні групи і створить реальні умови для його самопізнання і 

вільного самооб’єднання на принципах нового гуманізму.  

Нова цивілізація в тенденції свого розвитку являє собою якісно новий ступінь у 

розвитку людини і суспільства, що інтегрується в єдине людство, системність якого 

можна порівняти в якісному відношенні з природними системами, залученими в сферу 

людської діяльності.  



Для сучасного світу властива відкритість культурних систем, їх різноманітність. 

Жити в такому світі цікавіше. Є дві основні культурні тенденції, які йдуть із глибини 

історії і збагачують одна одну, зберігаючи свою цілісність: Схід і Захід. 

Західні культура засвоїла релігійність іудейства, філософську широту греків, 

організаційну мудрість римлян. Ця культура не замикалась у своїх рамках. 

Східна культура Китаю, Індії, Японії, навпаки, замикалася в собі, «продовжуючи 

у своєму житті своє минуле». 

І сьогодні дві основні культури, суперсистеми, відрізняються: у ставлення до 

людської особистості західна традиція концентрується на індивідуальності; східна, 

навпаки, культивує відмовлення від особистості на користь безликого абсолюту. Стосовно 

реальності західна культура підкреслює активне відношення людини до світу, східна 

традиція, навпаки, віддає перевагу втечі в себе, пошук нірвани. Стосовно можливостей 

розуму для західної культури характерні раціональність і прагматизм, які не перед чим не 

зупиняються, східна культура віддає перевагу інтуїтивному пізнанню, увазі до медитації.  

Взаємодія і взаємовплив західної і східної культури завжди визначали і визначають 

особливості розвитку світової культури.  

Розмірковуючи про перспективи людства, слід підкреслити, що мова йде про 

можливості єдиного демократичного  і гуманного світового співтовариства, в якому 

будуть співіснувати різні форми власності, різні культурні форми.  

На культурні процеси кінця ХХ – початку ХХІ ст. можна подивитись як на 

болючий процес пошуку форм культурної самореалізації індивідів у нових соціально-

історичних умовах. З цієї точки зору сприймання у розвитку культури прогресивних її 

інваріантів становить необхідну діалектичну єдність всезагального і особливого.  

Індивід кінця ХХ ст. відкидає масові стандарти, прагне самовизначатися не в 

культурному полі попередніх поколінь, яке уже відфільтрувало «негативну енергію», 

а в полі власного світосприйняття чи світосприйняття собі подібних.  
Сучасна культурологічна наука, прогнозуючи останню тенденцію вбачає у ній і 

можливу форму соціалізації нових поколінь майбутнього, і регресивну рушійну силу, що 

приведе суспільство до втрати духовних цінностей, формування культу насильства. 

Розвиток ЗМІ, доступність їх, засилля реклами, що формує буденні споживчі 

смаки, сприяли виникненню масової культури. Остання сформувалася в США. В 

Європі для її поширення існували історичні засади: бродячи клоуни, пересувні цирки, 

вуличні театри – все це протистояло «офіційній культурі». Життєве кредо суб’єкта, 

котрий само реалізується в цій культурі, близьке до «я поводжу себе так, як всі». Людина 

не усвідомлює, що її поведінка уже вийшла за межі власного сутнісно-життєвого 

коридору, що вона вже запрограмована поведінкою мас. Класичний приклад. У музеї 

сучасного мистецтва у Нью-Йорку картина Матісса два місяці висіла зворотним боком, 

що не викликало жодних сумнівів у 116 тисяч відвідувачів музею.  

Основні тенденції у розвитку культури кінця ХХ – початку ХХІ ст., що 

впливають на формування нового соціокультурного поля: 

8) зміна світосприйняття у споживача культури; 

9) формування нових наук, які змінюють сучасну наукову парадигму; 

10) диференціація суспільства на еліту (технічна, художня, управлінська) і масового 

споживача; 

11) подальша глобалізація суспільного життя і від’ємна реакція на неї значних мас 

населення; 

12) наростання соціальної апатії у частини населення , що стало наслідком 

несприйняття стереотипів у розвитку культури і виникнення почуття власної 

неповноцінності. 

Нова культурна реальність в Україні виявляється: 
- в поступовій зміні характеру відносин між людьми разом із зміною у виробничих 

відносинах; 



- у зміні соціальної орієнтацій та ідеалів, новому соціальному виборі; 

- в “переоцінці” цінностей і формуванні їх нової ієрархії; 

- в особистісному акценті (яке почалось у нас з так званого “людського фактора”) по 

всьому полі соціуму і культури; 

- у зростанні ступенів свободи; 

- у знятті жорсткого ієрархічного управління сферою культури і зростанні 

самостійності розвитку культури в регіонах; 

- у формуванні нових соціально-духовних потреб, нових смаків, уподобань, в появі 

нових елементів способу життя; 

- у складанні нових відносин між учасниками культурного життя (митець, публіка, 

критика, громадськість); 

- у зміні статусу, а відповідно ролі і функцій національної культури, яка стає одним 

із визначальних факторів прогресу суспільства; 

- у зміні суспільного статусу релігії, релігізації багатьох верств населення, зростанні 

її впливу на мораль суспільства, а також не меншому (якщо не більшому) впливові 

містичних, парапсихологічних вчень, інтересом до яких захоплена більшість членів 

суспільства, що породжує суттєві зміни в суспільній свідомості, створює нові вектори 

буття людини в суспільстві. 

Результати соціологічного дослідження Українського науково-дослідного 

інститут проблем молоді: більшість молоді бажає освоювати національну культуру; 

молоді властива прогресуюча релігізація свідомості (56% респондентів дотримуються 

певної релігійної традиції, 26% - виявили бажання приєднатися до певної конфесії, тобто 

82% позитивно ставляться до релігії). Войовничими атеїстами визнали себе лише 3% 

опитаних, а 6% - віднесли себе до атеїстів, які дотримуються ряду традицій релігійної 

культури. 

Передумовою розвитку української культури є зростання національної 

самосвідомості як імпульсу національного самоствердження. Не зважаючи на економічні 

негаразди, в суспільній свідомості зростає потреба в національній та етнічній 

самоідентифікації засобами культури. Опитування показало: 66% респондентів 

відчувають потребу з знаннях з українознавства; 77,5% - у знаннях про культуру тієї 

нації, до якої вони належать; 3\4 опитаних представників різних національностей 

цікавляться історією та національними особливостями української культури. 

 Сучасний етап у розвитку людства, для якого характерні такі тенденції, як 

глобалізація, інформатизація, поділ сфер впливу між сучасними світовими центрами, 

обумовлює необхідність швидкого випереджаючого розвитку наук, що займаються 

проблемами соціального та науково-технічного передбачення.  

Оволодіння новими «тонкими» технологіями формує нову соціальну систему 

високого ризику. Парадокс полягає в тому, що чим більше людство наближається до 

освоєння глибинних процесів, що відбуваються у формах руху як неживої, так і живої 

матерії, тим воно стає більш вразливим і незахищеним.  

Тому поглиблене розуміння природи, людини і знань про своє майбутнє 

змушує людство змінити пріоритети з прагматичних на духовні. В цьому запорука 

прогресивного майбутнього людства. 

                                        

2. Зміна наукових парадигм другої половини ХХ ст. 

 Наука – це розум  в дії. Вона є невід’ємним компонентом культури. Наукова 

картина світу сягає своїм корінням в найглибші пласти культури.  

Наука, як і будь-яка культурна діяльність, є антропологічним виміром. Вона 

формує людину, моделі її світосприйняття і поведінки. Зміна форм участі науки в загально 

цивілізаційному процесі полягає в тому, що тепер вона бере в ньому участь перш за все як 

форма щоденності. Сьогодні все більш популярною стає наука як порадниця.  



 Наука бачить своє завдання у відшукуванні невидимих ідеальних зв’язків між 

речами.  Отже, наука пояснює те, що відбувається у світі.  

 Наука здатна існувати лише  в поєднанні образотворчого і умоглядного, 

конкретного і абстрактного, логічного  ірраціонального.  

В культурі інформаційного суспільства наука є ключовим фактором. На ній 

базується методологія мислення, система освіти, погляди на світ, на людину і на 

суспільство. На ній засновані технологія і визначений нею стиль життя, які пропонуються 

усьому світові як зразок.. 

   Характерна риса НТР полягає в зростанні ролі науки в розвитку виробництва. 

Наука перетворюється в головну виробничу силу суспільства, у вирішальний фактор 

підвищення продуктивності праці. 

 Пізнавальний статус науки до сьогодні  панує у суспільному мисленні. Наука 

приносить користь суспільству, це безсумнівно. Однак, парадокс полягає у тому, що саме 

цьому відчутному свідоцтву судилося стати вирішальним для зовсім протилежного 

розвитку. 

 В кінці ХХ ст. практичні наслідки науки перестали оцінюватись як цілком 

позитивні. Вченим довелось переглянути свою попередню безумовну віру в науку.  

Безперервні тріумфи науки нині затьмарились усвідомленням її моральної 

обмеженості. Самі науковці відчули власні теоретичні труднощі, необхідність поновити 

розірваний зв’язок людини з природою. 

Також вони побачили небезпечні наслідки своїх наукових досягнень. Виявилось, 

що вже не існує «чистої науки». Наука була змушена обслуговувати політичні, воєнні, 

корпоративні структури.  

Сьогодні вже не існує віра в те, що всі проблеми будуть вирішені за допомогою 

науки і соціальних маніпуляцій. Пізнавальна особливість нової наукової парадигми 

зводиться до можливості передбачити згубні наслідки експериментального втручання 

людини в природу. 

 Об’єктом науки є вже не пізнання світу, а передбачення наслідків нашого в 

нього втручання. У науки, літератури, мистецтва, культури в цілому є спільна мета: 

вирішити питання про місце людини в природі і її відношення до всесвіту, про смисл 

життя.  

 Вченні вважають, що одним із атрибутів життя є пізнавання. Залучення в наукову 

діяльність, доручення до сфери знань підвищує загальну культуру людини. В розвитку 

науки втілена еволюція мислення людини, її інтелекту.    

       У зв’язку з політичними та ідеологічними перетвореннями останніх десятиліть 

зростає потреба людини в суспільствознавчих науках. Світ опинився на роздоріжжі. 

Сьогодні потрібна об’єктивна оцінка сучасності. Її можуть дати історики, філософи, 

політологи, соціологи. Потрібен прогноз нашого подальшого розвитку. 

 Крім того, наростаюча потреба в суспільних науках викликана необхідністю 

збереження та розвитку духовності народів, їх культури. Недаремно К.Леві-Стросс і 

І.Єфремов стверджували, що майбутнє мусить належати гуманітарним наукам, або 

його не буде взагалі.  Починати треба з оновлення суспільствознавства. Необхідно 

здійснити деідеологізацію і деполітизацію гуманітарних наук. 

І ще на одній проблемі хотілося б зупинитися. Повсюдне впровадження 

комп’ютерної техніки вимагає аналізу соціокультурних наслідків цього процесу. Наслідки 

комп’ютеризації для розвитку культури людства досить суперечливі. 

Позитивні: комп. звільняє людину від монотонної праці, відкриває можливості для 

реалізації і розвитку творчого потенціалу. 

Негативні: формується новий тип особистості з техногенним мисленням, 

дегуманізація, збіднюється емоційно-почуттєве середовище, виникають труднощі у 

міжособистісних стосунках, спілкування з людьми замінюється спілкуванням з 

комп’ютером, з’являються професійні «комп’ютерні захворювання».  



 

    

3. Проблеми існування людини у світі і світу людей у ХХ ст. 

 Проблема кризи культури і людської цивілізації в сучасній філософії культури 

є однією з провідних. Все активніше постають питання надмірної ідеологізації культури, 

апеляція до небезпеки, породженої самою культурою, яка загрожує як самій культурі, так і 

людині, що її створила. Джерелом такої небезпеки є те, що становить основу будь-якої 

культурної творчості, - влада над сущим.  

 Останнім часом влада над сущим – природою і людьми – невпинно зростає, а міра 

відповідальності, якість совісті, сила характеру не встигають за темпами такого зростання.  

Людина вільна і може за власним бажанням використати свою владу. Це означає, 

що вона може скористатися владою як на добро, так і на зло. Гарантії правильного її 

використання немає.  

Реально людина не готова до зростання її влади. Немає і діяльної етики 

користування владою, як не існує системи її виховання. Як зауважив Р.Гардіні, дикість у її 

первісній формі переможена: навколишня природа підпорядкована нам, але вона знову 

з’являється у надрах самої культури, і її стихія є тим самим, що перемогло первісну 

дикість – сама влада. І в цій новій дикості відкривається безодня первісних часів. Людина 

знову опинилася віч-на-віч з хаосом, навіть часто не помічаючи цього.  

Нинішня епоха, що успадкувала від глобального протистояння систем часів 

«холодної війни» розколотість світу на «ми – вони», з максимальною гостротою 

висвітлила проблему вивчення ціннісних аспектів міжкультурної комунікації. 

Культура пронизує весь життєвий шлях людини. Вона включає й те, як люди 

вдягаються, працюють, їх релігійні церемонії, а також ті речі, що виробляються людьми і 

стають значимими для них. Культура – це спосіб життя членів певного суспільства. 

З одного боку, люди самі створюють культуру, з іншого – вони навчаються тій 

культурі, що створена іншими людьми. Цей процес становить головну частину 

соціалізації – входження індивіда в соціальне середовище, пристосування до нього, 

засвоєння соціальних ролей, настанов та моделей поведінки, норм і цінностей, 

властивих певній соціальній групі або суспільству в цілому. 

Термін «соціалізація» (від лат. – суспільний) вперше ввів до наукового обігу амер. 

соціолог Ф. Гіддінгс наприкінці ХІХ ст.. 

Соціалізація – це процес засвоєння соціальних норм, ціннісних орієнтацій та 

форм поведінки, що склалися в конкретному суспільстві та забезпечують його 

збереження і розвиток. 

Поняття «соціалізації» відбиває процес перетворення людини з істоти біологічної 

на істоту соціокультурну. Це поняття за своїм змістом ширше ніж поняття «освіта» та 

«виховання». 

Без соціалізації люди не здатні засвоїти правильний спосіб життя, опанувати мову, 

навчитися добувати засоби до існування. 

Цінності, переконання, норми та ідеали перетворюються на компонент духовності 

дитини та допомагають формувати її поведінку і -  в остаточному підсумку – особистість.  

Особистість, взаємодіючи із суспільством, виявляє свої характерні риси: 

самосвідомість, ціннісні орієнтації, соціальні відносини, автономність, внутрішню 

структуру (потреби, інтереси, цінності, мотиви, соціальні норми, переконання, світоглядні 

принципи, смаки, звички тощо). 

Як суб’єкт соціальних відносин особистість характеризується соціальною 

активністю, здатністю впливати на оточення, змінюючи його і себе. Причому активна 

діяльність особистості лише тоді є продуктивною, коли вона узгоджується з культурними 

надбаннями суспільства. 

Отже, коли йдеться про особистість, як члена суспільства, якоїсь спільноти, 

мають на увазі не властивості окремих людей, а соціальні типи особистостей. 



Соціальний тип особистості – певний фіксований набір суттєвих, таких, що 

повторюються, соціальних властивостей особистості, що виявляються у її свідомості 

та поведінці. 

Типові, відносно стійкі, такі, що повторюються, поєднання соціальних та 

індивідуальних властивостей особистостей, які знаходяться у конкретних умовах 

життєдіяльності, є підставою для типологізації особистостей: 

- демократичний тип – соціальне в людині домінує над індивідуальним; 

- авторитарний тип – індивідуальне переважає над соціальним; 
- толерантний тип – характерне терпиме ставлення до думок, поглядів, ідей, 

вірувань тощо, які не збігаються з власними; 

- конформний – пристосування особистості до пануючих думок, поглядів, ідеалів, 

стандартів поведінки тощо). 

ІІ типологія: 

- ідеальний тип особистості – сукупність особистісних властивостей, яка є 

бажаною, відіграє роль еталона, взірця; 

- базисний тип особистості – сукупність властивостей, яка дає змогу 

якнайкраще адаптуватися до конкретних умов життєдіяльності у даний час, у 

суспільстві; 

- реальний тип – сукупність спільних для членів суспільства, типових 

властивостей особистості, що переважають на даному етапі розвитку суспільства. 

Якщо перші два типи особистості описуються теоретично, виділяються досить 

умовно, то реальний тип конструюється на основі результатів конкретних соціологічних 

досліджень. 

ІІІ типологія  - соціально-історична(Є. Головата): 

 І тип – особистість “розчинена” в суспільстві: характеризується духовною 

обмеженістю та інстинктивним потягом до стадності; 

ІІ тип – особистість, відчужена від суспільства: виникла у часи застою, коли 

відбувався процес відокремлення особистості від держави, політичної системи, її 

роздвоєння; 

ІІІ тип – “перехідний” тип особистості: характерний для сьогодення. Йому 

властиві такі риси: *недовіра до будь-якої влади; *потяг до релігії; *відмова від 

політичного життя; *роздвоєння свідомості і т.д. 

Якби процес соціалізації припинився в масовому масштабі, це призвело б до 

загибелі культури. 

Оскільки культура формує особистість членів суспільства, вона багато в чому 

контролює їх поведінку. Без культури люди були б повністю дезорієнтовані: 

неврегульована зразками культури поведінка людини була б практично некерованим 

сьогоденням, хаосом безглуздих вчинків і нестриманих емоцій, що не приводять до 

формування досвіду.  

 

 Суть вчення В.Вернадського про ноосферу: 

- діяльність людини стає домінуючим чинником еволюції біосфери і всієї Землі як 

космічного тіла; 

- існування (розвиток) людства пов’язане з тим, що на певному етапі воно мусить 

взяти на себе відповідальність за особливості еволюції біосфери та інших 

процесів на планеті. 

У ХХ ст. намітилась відчутна втрата безпосереднього зв’язку людини як з 

природою так і з подібними собі: домінування опосередкованого, абстрактного породжує 

новий дефіцит – дефіцит переживання, безпосереднього сприймання, безпосереднього 

живого почуття.  



Людина втрачає почуття родинності до подібних собі, а відтак стає на шлях 

антигуманності. Порятунок культури є одночасно порятунком людини, і навпаки: 

порятунок культури людина мусить почати із себе.  

Щоб передбачити контури майбутнього розвитку культури, слід, насамперед чітко 

окреслити сучасні вимоги суспільства ХХІ ст. до «самого себе»: 

- вимога перша: вважати неграмотною людину з освітою нижче 5 класів і 

розглядати її як нездатну приносити суспільству користь (у США таких людей 

менше 5%); 

- вимога друга: некваліфікованою працею повинні займатись особи з освітою 8 

класів, але число робочих місць в індустріальному суспільстві для таких людей 

має бути рівним нулю; 

- вимога третя: на сьогодні пересічний робітник повинен мати 11,5 років навчання 

загального і професійного (на Україні цей показник менше 9, а в США число 

робітників з вищою освітою дорівнює числу висококваліфікованих робітників). 

Означені принципи сформульовані ООН, їх виконання дозволяє країні вважати себе 

розвинутою, готовою до вступу в інформаційне суспільство. 

Кожна держава як соціальна форма самореалізації індивідів зацікавлена у своєму 

висхідному розвитку. З цієї точки зору сприймання у розвитку культури прогресивних її 

інваріантів становить необхідну діалектичну єдність всезагального і особливого. 

 


