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Мета презентації:
 Розкрити поняття “глобалізація”;
 Проаналізувати окремі галузі української культури,

що зазнали змін під час глобалізації;
 Визначити результат впливу глобалізації на сучасну
культуру України;

Глобалізація
Глобалізація - це процес становлення світу, в якому всі народи є
взаємопов’язаними між собою в економічній, політичній і культурній
сферах. Цей процес є дуже впливовим: на геополітичній мапі майже не
залишилося країн, що не зазнали дії цього явища. Глобалізація
розпочалася з великих географічних відкриттів XVI ст.. Виділяють три
основні етапи її розвитку:
 Перший етап глобалізації тривав з XVI по XVIII століття;
 Другий етап глобалізації тривав з XVIII століття по 70-ті роки XX

ст.;
 Третій етап глобалізації розпочався у 70-х роках XX ст..

Перший етап розвитку глобалізації
Це стадія первинної економіки. ЇЇ особливістю в
економічній сфері були :
• домінування сільського
господарства, а також
видобувного і сировинного
виробництв
• створення перших
чартерних компанії, які
стали організаторами
виробництва й обміну у
всесвітньому масштабі,
також з’явилися перші
міжнародні угоди

• низька ефективність виробництва і
незначні відмінності у рівні життя
населення різних країн

Другий етап розвитку глобалізації
Другий етап глобалізації був зумовлений промисловою
революцією:
• запровадження механізації
праці, винайдення парового
двигуна, розвиток
електротехнічного та
важкого машинобудування
• зростання обсягу
виробництва товарів,
послуг, доходів і водночас
розподіл країн на
індустріально розвинені та
нерозвинені

• поглиблення процесів диференціації в
економічному, соціальному, культурному
рівнях розвитку цих країн

Третій етап розвитку глобалізації
В його основі лежать революційні зміни у науковотехнологічній, транспортно-комунікаційній, інформаційній
сферах:
• ліквідація кордонів для
поширення інформації, що
сприяє не лише обміну
ідеями, а й стимулює
процес універсалізації
культур

• триває процес перенесення
високих технологій зі сфери
матеріального виробництва
в сферу інформації,
культури, освіти, охорони
здоров’я

• характерними є процеси демократизації
суспільства, зростає соціальна
захищеність населення, що свідчить про
створення нового постіндустріального
суспільства

Культурна глобалізація
Культурна глобалізація – введення уніфікованих культурних
зразків, активізація культурних взаємозв’язків у світі, що
призводить до утвердження глобальної масової культури.

Глобалізація в українському
образотворчому мистецтві
До глобалізації:

Нинішнє становище:

 був поширений “рух до

 в сучасних роботах ми

реалізму” : митці прагнули до
найдокладнішого опису
спостережених явищ, без
ідеалізації

можемо побачити все більше
проявів “альтернативного”
мистецтва від експресіонізму
до неокласицизму

Глобалізація в українському музичному
мистецтві
Позитивні тенденції:

Негативні тенденції:

 в українських митців з’явилася

 сучасна українська масова

можливість дізнатися про нові
стилі, напрямки, інструменти,
що використовуються в
музичній сфері у всьому світі;
 створення різноманітних

композицій, що враховують
особливість національної
культури України, таким чином
розкриваючи унікальність
нашої культури у спосіб,
зрозумілий іншим країнам;

музика є у більшості
копіюванням масової
музичної культури Заходу
(наприклад, поп-музика);
 іноді виконавці мають
основною метою лише
отримання високих прибутків
тиражуючи низькопробні
музичні твори;

Глобалізація в українському театральному
мистецтві та кінематографі
Театр

 Раніше найбільш ваговим

способом впливу на глядача в
театрі було слово, підкріплене
жестами, мімікою
 Сьогоднішній театр розвивається в
напрямку пошуку підкреслено
видовищної форми, що
досягається яскравою
сценографією, епатажною грою
акторів

Кіно

 До глобалізації фільми були

проникливими і сповненими
сильних емоцій, в той самий час
вони були змістовними і цікавими
(творчість О.Довженка)
 Сучасний кінематограф сповнений
“американізації”, у глядача зростає
інтерес лише до сцен та епізодів
насильства, жорстокості,
несправедливості

Глобалізація в мовному житті України
 Незалежна Україна за кілька років уже

встигла прихопити з англійської кілька
тисяч слів, що межує з прямим витісненням
корінних українських слів американізмами
 Знання іноземних мов (англійська, німецька
та ін.) є однією із важливих умов успішного
працевлаштування в Україні
 Можливості російськомовного та
англомовного ринків для ЗМІ та продуктів
масової культури є надзвичайно
привабливими
 Українська мова як державна майже
всуціль витіснена із суспільного вжитку у
східному і південному регіонах України

Висновки

•

•
•

•

•

Глобалізація має більше негативних наслідків для України, ніж позитивних :
наша культура під її впливом стає більш уніфікованою, нестабільною, втрачає
свою цілісність та первобутність;
Образотворче мистецтво кардинально змінилося, щоб відповідати світовим
уподобанням;
У музичній галузі відкрилися нові можливості для митців, але намір
«покорити» або зрівнятися із Заходом іноді призводить українських
виконавців до прямого копіювання, усереднення індивідуальності;
Театр та кіно втрачають здобутки національних культур, внутрішній світ
людини у виставах не ускладнюється, а, навпаки, спрощується; основна увага
приділяється спецефектам;
Українська мова як державна майже всуціль витіснена із суспільного вжитку у
східному і південному регіонах України;
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