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Мета презентації
• Визначити проблеми національної культури нашого часу
• Визначити функції культури у розвитку суспільства
• Дати визначення “інформаційному суспільству” і
сформулювати його ознаки
• Передати важливість розвитку національної культури
• Вказати шляхи збереження і розвитку національної
культури

Становлення української культури
•

Українському народу завжди була притаманна:
‒

висока культурність;

‒

шанування звичаїв, традицій та своєї історичної спадщини.

•

Після проголошення незалежності, основне завдання для України –
захист та розвиток національної культури.

•

Головна особливість цього періоду – перехідний характер. У суспільстві
склалася нова соціокультурна ситуація, яка характеризувалася іншими
соціально-економічними умовами, формами власності, характером
стосунків між людьми.

•

Принципово новий статус останнього часу отримала національна
культура. Сьогодні такі зміни відбуваються на тлі політичної та
економічної кризи, яку переживає Україна.

Проблеми сьогодення
•

•

Актуальні проблеми розвитку культури включають:
-

низький рівень культури та духовності суспільства;

-

низький рівень державного фінансування;

-

занепад вітчизняного кінематографу, книгодрукування, мистецтва.

-

охорона та популяризація історичних пам’яток;

-

спекуляція питаннями мови, історії та релігії.

Більшість українців не бачить
перспектив у майбутньому, не
вірить у можливість покращення
ситуації в державі, молодь не
знаходить
моральних
авторитетів
та
достойних
прикладів для наслідування.

Функції культури
• Культура
є
одним
із
стрижневих,
базових
елементів
держави. Модернізація української культури – головна умова
становлення креативної економіки та інноваційної моделі розвитку в
Україні, зростання ролі креативного класу й розвитку творчих індустрій,
а також інтеграції нашого суспільства в актуальні світові процеси.

• Іншими словами, саме культура і її
креативні можливості визначають
напрям розвитку та соціальноекономічну
модель.
Звідси
–
створення засад для формування
інформаційного простору як чинника
сталого розвитку сучасної культурної
свідомості.

Передумови переходу до
інформаційного суспільства
•

Головними з них є такі:
− статус інформації як важливого ресурсу
політичного,
соціально-економічного,
технологічного і культурного розвитку;
− прискорені темпи розвитку систем і засобів
телекомунікації;

− здійснення
заходів
щодо
всебічної
інформатизації банківської сфери, державного
управління, тощо.

•

Таким чином, проникнення інформаційно-комунікаційних технологій
в усі сфери діяльності суспільства стає одним з головних чинників
формування свідомості як на рівні особистості так і на рівні
суспільства в цілому, фактором визначення державності,
національної самоідентифікації.

Вплив інформації на розвиток
суспільства
• Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій несе в собі значні
зміни в соціально-культурному та політичному житті суспільства.
1.

З'являється можливість оперативного доступу багатьох людей до великого
обсягу інформації.

2.

У кожного є змога звернутися до необмеженої аудиторії та висловити
власну думку з того або іншого питання.

• Таким чином відбувається посилення ролі інформації як у житті
людей, так і в процесах прийняття державних управлінських рішень.
• Як результат – інформація вносить низку суттєвих змін та впливає на
характер розроблення стратегії побудови державності. Головною
формою соціального надбання стають не стільки матеріальні
елементи виробництва, скільки накопичення знань і корисної
інформації.

Мережеві структури
• Мережеві структури є водночас і
засобом, і продуктом глобалізації
суспільства. Саме мережі становлять
нову соціальну побудову суспільства, а
поширення
«мережевої»
логіки
значною мірою позначається на ході та
результаті процесів, пов'язаних із
виробництвом, повсякденним життям,
культурою, владою, тощо.
•

Наслідком розвитку «мережевої» ознаки інформаційного суспільства є
виникнення такого явища як «колективний інтелект» – системна
властивість сукупності індивідуальних розумів людей, здатних
обмінюватись інформацією, формувати загальне світорозуміння,
колективну пам'ять і приймати колективні рішення.

Ознаки інформаційного суспільства
• будь-яке суспільство може брати участь в процесах інформаційної,
економічної, соціальної інтеграції (регіону);
• зростання ролі інформаційно-комунікаційної інфраструктури в системі
суспільного виробництва;
• підвищення рівня освіти, науково-технічного і культурного розвитку за
рахунок розширення можливостей систем інформаційного обміну на
міжнародному, національному і регіональному рівнях;
• створення ефективної системи забезпечення прав громадян і
соціальних інститутів на вільне одержання, поширення і використання
інформації як найважливішої умови культурного розвитку.

Поняття “інформаційне суспільство”
•

«Інформаційне
суспільство»
багатовимірне поняття:

-

– з одного боку, воно характеризує
суспільство як технологічне або
навіть технократичне.
‒ з іншого боку, закладає підвалини для
формування
саме
соціальнокультурних рис.

• Таким чином, в процесі розвитку суспільства інформація перестає
носити суто економічні характеристики і набуває комунікаційної
сутності. Як наслідок, змінюється її характер, створюються передумови
для перебудови всього матеріального та духовного життя суспільства.

Важливість розвитку національної
культури
•

Загальносвітові тенденції розвитку інформаційного суспільства
підводять до принципового висновку: індустріальний, промисловий та
економічний поступ значно більше залежить від духовної, культурної
складової, ніж від суто технічних нововведень.
• Майбутнє незалежної України тісно пов'язане з:
‒
‒
‒
‒
‒

розвитком гуманітарної сфери;
продовженням національних культурних традицій;
зростанням ролі культури в державотворчих процесах;
формуванням єдиного духовного простору;
утвердженням гуманістичних цінностей, національної самосвідомості та
патріотизму.

Висновки
Які ж перспективи розвитку національної культури?
• Стимулювання та мотивування поширення здобутків у сфері культури за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

• Новий зміст концепції освіти, в основі якої має бути національно-світова
гуманістична традиція.

• Подальше утвердження свободи слова, яке стало реальним здобутком
української демократії, вимагає модернізації національного інформаційного
простору.
• Розвинена, динамічна та доступна культура повинна стати живильним
середовищем, в якому формується і реалізується творчий потенціал людини –
головної рушійної сили науково-технологічного та суспільного прогресу.
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