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Вступ
Помітною рисою української сучасності є дуже активне використання
поняття «культура». Можна без перебільшення констатувати, що цей термін став
широко вживаним в усіх формах і на всіх рівнях індивідуальної та суспільної
свідомості, у всіх сферах людської життєдіяльності.
У широкому використанні поняття «культура» виявляється надзвичайно
важлива та істотна риса часу — прагнення виділити культурні і некультурні
феномени, духовні і бездуховні, моральні й аморальні, вичленувати культуру як
особливу частину буття, що характеризує людину і суспільство з боку наявності
життєстверджуючих духовно-моральних понять та цінностей, які так необхідні
сьогоденню.
Серед найбільше поширених у науковій культурології визначень культури
можна назвати такі:
Культура — як все те, що зроблено людиною, на відмінну від того, що
створила природа (Г.В.Плеханов).
Культура — як сукупність матеріальних і духовних благ, створених
людиною. Прихильниками такого аксеологічного тлумачення були А.І.Арнольдов,
М.Б.Мітін, М.П.Кім та ін.

За останні роки у філософській літературі почала розроблятися динамічна
концепція культури, відповідно до якої вона виступає посередницькою ланкою в
системі «практика — пізнання», своєрідним транслятором і ретранслятором
фундаментальних характеристик цієї системи, а також основою практичного
застосування наукових знань. Представники цього напряму концентрують свою
увагу на взаємозв’язку між культурою і діяльністю, суспільством та особистістю.
Водночас при цьому недостатньо досліджуються питання взаємозв’язку між
змістом культури, що створює людина, і технологічним характером практики,
спрямованої на перетворення природи.
В понятті “культура”

фіксується як загальна відмінність

людської

життєдіяльності від біологічних форм життя, так і якісна відмінність історикоконкретних форм цієї життєдіяльності на різних етапах суспільного розвитку, в
межах

конкретних

епох,

суспільно-політичних

формацій,

етнічних

та

національних особливостей.
Семантична багатозначність цього терміна дозволяє використовувати його в
якості характеристики різноманітного спектра об’єктивних та суб’єктивних
станів, процесів і результатів, що властиві людському буттю [3]*. Так, говорять
про культуру суспільства й особистості, про світову і локальну культуру,
культуру почуттів і культуру землеробства, про політичну та фізичну культуру,
матеріальну і духовну, масову, елітарну і, нарешті, про культуру організації та
інформаційну культуру.
Культура – це спосіб

організації й розвитку

життєдіяльності людини,

представлений у продуктах матеріальної та духовної діяльності, в системі
соціальних норм

та закладів, в духовних цінностях, у сукупності відношення

людей до природи, між собою та до самих себе.

Культура — як сукупність ціннісних об’єктів, що виникли в результаті
людської діяльності. Ця концепція відома як ціннісний підхід до культури, що
визначає її як сукупність досягнень суспільства в його матеріальному і
духовному розвитку.
В культурі фіксується спосіб життєдіяльності

окремих індивідуумів

(особиста культура), соціальних груп (культура класу) або усього суспільства в
цілому.
Культуру можна подати як сукупність засобів перетворення людських сил
і можливостей у суб’єктивні соціально значимі цінності. Такий підхід до
культури прийнято називати технологічним. Культура тут виступає як
специфічний спосіб людської діяльності. Прихильники цього підходу розглядають
культуру як технологічну характеристику діяльності людини в освоєнні природи.
Так, в процесі інформаційної діяльності люди вдосконалюють культуру
поводження з інформацією, методи її отримання, обробки, передання, зберігання
і своєчасної видачі.
Саме інформаційна культура є характеристикою інформаційної сфери
життєдіяльності людей, у якій ми можемо відзначити ступінь досягнутого,
кількість і якість створеного, тенденції розвитку, ступінь прогнозування
майбутнього, вона відображає рівень досягнутого в розвитку інформаційного
спілкування людей.
Іншими словами, інформаційна культура виступає як система матеріальних
і духовних способів забезпечення єдності й гармонії у взаєминах людини,
суспільства та інформаційного середовища.

