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ПОСТМОДЕРНІЗМ. ВПЛИВ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА РОЗВИТОК МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ 

 
У ХХ ст. людське світосприйняття, світовідчуття, духовно-розумові 

настанови зазнали значних змін. Людина не могла залишатися незмінною у 
світі, в якому інформаційні технології утворювали нову реальність, а 
колишня цілісність культури розпалася на безліч культур та субкультур. 
Кожна культура – це неповторний Усесвіт, утворений певним ставленням 
людини до світу та самої себе. Культура є реалізацією людської творчості 
й свободи, звідси – різноманітність культур та форм культурного розвитку. 
Кожна культура утворює свою специфічну раціональність, моральність й 
мистецтво та відображається у відповідних символічних формах. 

Нині все частіше доводиться чути від політологів, культурологів та 
соціологів термін «постмодерн», або «постмодернізм» як додаток до 
сучасного стану суспільства. Поняття «постмодерн» – те, що слідує за 
сучасністю, за модерном. У соціокультурному смислі, тобто на певному 
етапі розвитку людської цивілізації, «вже в слові «постмодерн» 
відчувається прагнення «відійти» від минулого – від модерну» [1, c. 175]. 

Постмодернізм створює нове бачення моралі та етики, конструює 
новий соціальний зміст тощо, і як наслідок змінює культурно-мистецьке 
життя, його цінності й образи. Однією важливою характерно. рисою 
постмодернізму є відсутність певних правил. Даний стиль не диктує 
авторові критерії для самовираження, а тому художник має право обрати 
будь-яку форму, манеру й засіб створення свого твору. Саме тому 
постмодернізм у став передумовою до виникнення художніх інсталяцій і 
перформансів. Стиль постмодернізм у світовій та вітчизняній культурі став 
«запереченням заперечення» [3, с. 173]. 

Розвиток новітніх комунікаційних технологій виводить масову 
культуру за межі модернізованих суспільних утворень і робить її 
розповсюдження процесом глобального масштабу. Стереотипний характер 
зразків масової культури, експлуатація тематики, актуальної для більшості, 
високий рівень привабливих форм подання, динамічність і гнучкість поп-
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культури – усе це зробило її доступною для більшості населення світу, що 
так активно глобалізується [4, с. 134]. 

Сучасний динамічний світ, розвиток нових технологій і, відповідно, 
поява нових цінностей породжують нові види мистецтва, нові способи 
впливу на сприйняття людиною творчих експериментів художника. 
Мистецтво впливає на сприйняття дійсності, формує і вдосконалює 
індивідуальність. Витвори мистецтва – символічні структури, які 
дозволяють кожному індивідууму осмислити досвід людства і використати 
можливість свідомого вибору. На створення їх впливає індивідуальність 
автора, його інтелектуальний розвиток, особливість мислення. Сприйняття 
мистецтва обумовлене особистістю глядача або слухача і залежить від 
світосприйняття, культурного рівня людини, відповідності даного твору її 
емоційному та психічному стану [2, с. 171]. 

Художник – продукт культури саме свого часу і епохи. Живописці, 
люди з оригінальними нестандартними думками та ідеями, працюючи в 
найрізноманітніших сферах і жанрах мистецтва, відображають та 
коментують своїми творами суспільство. Порушуючи всі правила і норми 
традиційних форм мистецтва, вони пропонують глядачеві новий погляд на 
довкілля. Пізнання особи творця, який вирішує для себе проблеми сутності 
буття, розкриття змісту і структури витвору мистецтва, певною мірою 
допомагають у сприйнятті та розумінні твору глядачем, слухачем, читачем. 
Сучасна концепція мистецтва – виклик художнім принципам і будь-яким 
очікуванням глядача. Мистецтво нового часу потребує нового розуміння, 
нового світогляду, щирості й неупередженості в оцінках роботи 
художника. 

Безперечною позитивною рисою сучасності є побудова глобальної 
інформаційно-комунікативної системи, яка кардинально змінила умови 
культурного обміну та взаємодії, освіти, бізнесу, особистого спілкування, 
успішно стираючи просторові, часові, соціальні, мовні бар’єри, формуючи 
єдиний інформаційний простір. У нових умовах виникає необхідність у 
формуванні нової інформаційної культури, нової етики, набутті нових 
знань та умінь, навчанні нових професій і нових технологій [2, с. 172]. 
Необхідна ідейна трансформація масової культури, її наповнення більш 
піднесеними ідеями, соціально значущими сюжетами, досконалими 
естетичними образами. 
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Розвиток творчого потенціалу, емоцій і почуттів  в ігровій діяльності – 
найактуальніша проблема сучасної психології і педагогіки.  

Гра для дітей – це передусім навчання і спосіб набуття досвіду 
соціалізації, спілкування, взаємодії у новому форматі – за правилами. 
Навчившись сприймати гру як реальність, дошкільники зможуть із 
легкістю адаптуватися до тих ролей, які готує їм життя. 

Психолого-педагогічні аспекти ігрової діяльності дошкільників 
досліджено у працях Л. Артемової, А. Бурової, К. Карасьової, С. Ладивір, 
Д. Менджерицької, Т. Піроженко, Т. Поніманської та ін. 

Становлення та розвиток дитячої ігрової діяльності полягає 
передусім у створенні такого розвивального середовища, у якому дитина 
вчиться способів отримання інформації, розвиває психічні процеси, що 
забезпечує набуття, збереження і творче використання отриманої 
інформації. 

Як зазначав В. Сухомлинський, гра – це величезне світле вікно, через 
яке в духовний світ дитини вливається дивовижний потік уявлень, понять 
про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості [4]. 

Наприкінці раннього дитинства малюк включається в різні види ігор 
– рухливі, дидактичні, будівельні, сюжетно-рольові. Гра стає основним 
видом діяльності дошкільника, що відповідає головній його потреби – 
увійти в світ дорослих, вступити з ними у співпрацю.  

Гра має великий вплив на всі сторони психіки дітей, а головним 
чином на розвиток особистості. Тут формується ієрархія мотивів, тобто 
вміння підкорятися вимозі «треба», а не «хочу», придушити свої миттєві 
бажання. У грі дитина вчиться встановлювати взаємини з однолітками, 
планувати свої дії, оцінювати свою поведінку і поведінку партнера, 
контролювати її. У грі розвивається інтелект дитини, зокрема знаково-
символічна функція свідомості [1–2]. 

Варто зазначити, що розвиток ігрової діяльності дошкільників 
безпосередньо пов’язаний із партнерською взаємодією, а забезпечення 
умов для повноцінної дитячої гри лежить у зоні відповідальності дорослих. 


