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Висвітлена проблема екологічної культури особистості як частини  загальної культури. З точки зору   
соціальної екології розглядаються питання екологічної безпеки як захищеності від природних та соціальних 
катастроф, а також роль соціальних чинників в цих процесах. 
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Вступ. Для виконання завдань Стратегії збалан-

сованого розвитку, проголошеної ЄЕК ООН 
необхідно, щоб культура пізнього модерну, в якій 
ми існуємо, поступово переростала в культуру 
«індивідуалізованого суспільства», в якій головним 
культурним імперативом буде постійна самозміна та 
саморозвиток, а також досягнення гармонії в сто-
сунках «людство – природа». В умовах скорочення 
безпосереднього підпорядкування людини законам 
біосфери роль культури  та соціокультурних 
підходів до розв’язання екологічних проблем  
зростає. Тому культурологічний підхід може роз-
глядатися як універсальний для вирішення 
соціально-екологічних проблем.  
Аналіз попередніх досліджень. Питанням 

екологічної культури присвячені праці 
Е.В. Гірусова, С.М. Глазачева, Д.С. Ліхачова, 
М.М. Моїсеєва. Завдяки ним  екологічна свідомість 
стала невідємною частиною філософської картини 
світу. Проблему  розробки якісно нових екокуль-
турних механізмів, що регулюють  взаємодію люди-
ни та природи  висвітлювали І.В. Бестужев-Лада, 
М.Ф. Реймерс, О.В. Яблоков, А.Д. Урсул, В.С. Кри-
саченко.  В роботах І.К. Бистрякова, Е.А. Меерсон, 
Т.Н. Карякіної, Г.Г Філіпчука визначено, що 
екологічна культура – це категорія, яка відображає 
певну етапність у формуванні людської особистості.  
Дослідження М.В. Андреєвої, Т.В. Анісімової та 
Т.Л. Яцишиної висвітлюють диалектичнй зв'язок 
між  соціально-екологічними чинниками та 
екологічною безпекою суспільства.  
Мета роботи. Дослідження природи феномену 

екологічної культури, а також розглянути параметри 
використання культурологічного підходу до 
вирішення соціально-екологічних проблем, в тому 
числі, екологічної безпеки. 
Матеріал і результати дослідження. 

«Екологічний словник» так визначає поняття: 
«Екологічна безпека – це збалансований стан  нав-
колишнього середовища, що забезпечує  можливість 
поліпшення якості життя людей, захищеність від 
природних та техногенних катастроф, можливість 
стабільного прогресу суспільства та держави».  Па-
радоксом є те, що існування життя на планеті під 
загрозу поставила найбільш освічена й талановита 
частина людства – академіки, професори, 
нобелевські лауреати. При всій повазі, виходить, що  
ці люди чогось були позбавлені.  

Проблема розмежування на два світи – 
гуманітарний та технічний – є давньою проблемою. 
Ч. П. Сноу в своїй роботі «Дві культури і наукова 
революція» детально розглядає  її, але не 
обмежується невтішними висновками. пише: 
«Столкновение двух дисциплин, двух систем, двух 
культур, двух галактик - если не бояться зайти так 
далеко! - не может не высечь творческой искры» [1]. 
Отже, саме від співробітництва та взаємодії двох 
світів слід чекати плідності у вирішенні глобальної 
проблеми, що постала перед людством у повний 
зріст – його виживання. 

Дуже широко розповсюдженим є трактування  
екології як науки про  «домівку», згідно якого при-
рода – дім, в якому живе людина. Але й культура 
також є її домом, причому для сучасної людини  
вона є більш звичною домівкою, бо культуру як   
«другу природу» створила вона сама і  так добре до 
неї призвичаїлася, що  іноді починає забувати, 
навіщо  взагалі потрібна їй та перша.  

В широкому розумінні слова культура – світ, 
продукований людством,  те, чого раніше в природі 
не існувало – речі, процеси, стани, різноманітні 
явища, як матеріальні, так і  втілені у вигляді ідей та 
різних духовних цінностей. Людина є частиною 
природи, але вона є й частиною тисячоліттями  
створюваної культури: якщо її відкинути, людина 
залишиться без вагомої частини своєї «домівки».  
Отже, культура – це природно-духовно-соціальна 
реальність, а людина – істота біо-психо-соціальна.   

Включаючи у ці визначення  три рівні ми 
визнаємо, що світ створений як певна цілісність. Всі 
багатоманітні внутрішні зв’язки  (біологічні, 
фізичні, космологічні), весь план світу створений 
так, щоб  світ існував, зберігаючи в собі людину. 
Якщо з  трофічного ланцюга в природному  
середовищі випадає  якась ланка, це веде до пору-
шення рівноваги природи в цілому і людської 
популяції зокрема. Якщо з  ланцюга культури випа-
де щось – чистота мови,  академічність мистецтва, 
національна свідомість – то й людина в своїй 
цілісності приречена на  духовну загибель, 
наслідком якої буде загибель фізична.  Дія «неро-
зумного сильного», що створює загальну небезпеку, 
нагадує відому метафору: прекрасний гоночний 
автомобіль, а за кермом – божевільний.  

Ми давно йдемо цим шляхом сполучення безду-
ховного людства та безкультурної природи. І перед 
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нами постає  найбільш болюче питання: чи варто 
зберігати  природу, якщо в ній не буде людини, 
здатної дійсно бути «вінцем творіння» та 
«самосвідомістю Всесвіту»?   

Культурологічний підхід, завдяки широкій 
палітрі поняття «культура» та пізнавальним можли-
востям культурології – науки, що вивчає культуру 
як цілісність, дає можливість дослідити безліч при-
родних, соціальних, екологічних, економічних, 
педагогічних, інформаційних та інших об’єктів та 
явищ як культурологічного феномену. Вихідним 
положенням культурологічного підходу е розгляд 
сучасного світу як багаторівневої ієрархічної систе-
ми культури, яка складається з трьох основних 
відносно самостійних підсистем: "природа", "люди-
на" і "суспільство", причому кожна з  цих підсистем 
може бути досліджена як культурний феномен. Тоб-
то, ми можемо говорити про економічну, 
педагогічну, естетичну культуру, і, в тому числі, 
екологічну культуру.  

Отже, екологічна культура може бути розглянута 
як частина загальної культури особистості. Більше 
того, екологічна культура є свідченням 
приналежності людини до категорії культурних лю-
дей взагалі.  

Слід сказати, що сам термін «культура» є 
екологічним за своєю етимологією, оскільки вихо-
дить з  поняття обробки землі, землеробства, куль-
тивування, що передбачає творче ставлення до 
світу. А розвиток творчих здатностей людини  тісно 
пов'язаний з художньо-естетичним осягненням 
дійсності.  

Останнім часом стає зрозуміло, що картезіанські, 
сайєнтистські підходи вже не виправдовують себе, 
бо не в змозі забезпечити розв’язання проблем ви-
живання людства. Отже,  зростає роль етико-
естетичного ставлення особистості до природи та 
суспільства.  

Естетичне (чуттєве) осягнення навколишнього 
світу   посилює емоційне сприйняття дійсності та 
сприяє загостреному індивідуалізованому сприйнят-
тю  негараздів довкілля як особистих проблем, а 
також  посиленню прагнення особистості до  
оптимізації існування свого власного та взагалі 
існування людського суспільства  в природному 
довкіллі. 

В цьому полягає першорядне значення  мистец-
тва в формуванні екологічної культури особистості. 
На жаль, музика, живопис, історія, міфологія  мало 
залучаються до  екологічного виховання  та освіти 
на всіх рівнях. Вони є  важливим  джерелом  збага-
чення  виховної та освітньої практики, загальної 
гуманізації  освітнього процесу, адже саме природа 
– її звуки чи тиша, фарби, світло та тіні, рух або 
непорушність  - все це часто виступає  джерелом 
натхнення для  митців. Твори  мистецтва слугують 
своєрідним дзеркалом, що відображують  гармонію 
співіснування людини з навколишнім середовищем.  

В творах мистецтва концентруються  
особливості національного характеру, естетичні та 
моральні ідеали епохи. Прикладами цього можуть 
слугувати стильові ознаки музичного мистецтва на 

різних часових  відрізках історії. Збентеженість та 
символізм, мелодичне та орнаментальне багатство,  
винахідливість, навіть деяка «надлишковість»  форм 
музики бароко порівнюється з завершенням епохи 
великих географічних відкриттів, епохи опису світу, 
подиву перед його багатством та невичерпністю. 
Стиль класицизму  паралельний розквіту епохи 
Просвіти: раціоналізму, врівноваженості та  
тотальної класифікації  природних явищ в науці. 
Період романтизму характеризується сентименталь-
ним ставленням до природи. Гіперемоціоналізм (або 
навпаки, аемоціоналізм) музики  ХХ століття 
детермінований кризами у суспільстві, виробництві, 
невиданими раніше за чисельністю жертв  війнами,  
тугою за «золотим віком». Сучасна музична 
творчість різко поляризована. З одного боку – твори  
А. Шнітке, С. Губайдуліної, В. Сільвестрова. З 
іншого – популярна музика, яка ритмічно, темброво, 
інтонаційно примітивна, не кажучи вже про 
змістову  її сторону. Отже, музика  й всі інші види 
мистецтва виступають ланками, що пов’язують  ду-
ховний світ людини та навколишнє середовище,  і  
кожне з них комплексом своїх засобів виразності 
відображує  почуття людини від сприйняття  
дійсності. 

Ще одним аспектом екологічної культури є  
екологічна етика, причому в полі  її інтересів знахо-
дяться не тільки відносини людини і суспільства до 
рослин і  тварин,  а й  форми взаємин окремого 
індивіда, соціальних груп та суспільства з 
подібними собі. Тут проблемою екологічної безпеки  
виступає збереження  внутрішнього світу кожної 
особистості. Якщо знижується зацікавленість у 
збереженні особистої репутації в суспільстві, зникає 
почуття честі та гідності, чесність, відповідальність,  
в результаті наступає хаос в економіці, ділових сто-
сунках, в науці, чистота відносин. 

Одна з найвагоміших  причин посилення 
екологічної небезпеки – криза людини, криза сенсу 
її життя, орієнтацій, криза відповідальності, криза 
лінивства та втечі від реальності. Життєва позиція, 
спосіб мислення та ієрархія цінностей  викривлені, 
спотворені споживацтвом та байдужістю, 
екологічною безтурботністю. Якщо ми хочемо 
ефективно протистояти екологічній кризі, усунути її 
симптоми та наслідки, що проявляються в навко-
лишньому світі, треба насамперед зайнятися  
викоріненням її внутрішніх причин. 

Колективна втеча характеризується вилученням 
екологічних проблем із свідомості, ігноруванням 
цих проблем і небажанням замислитися над влас-
ною роллю як в занапащені  природи, так і в її 
відтворенні. Мало хто замислюється над тим, що 
наше життя на 99 % складається зі шкоди навко-
лишньому середовищу, і на 1 % нейтральне до ньо-
го. Ми шкодимо, снідаючи продуктами з ГМО чи  
штучними підсилювачами смаку, їдучи автобусом 
на роботу, включаючи комп’ютер чи користуючись 
літаком. Позиція «це не мої проблеми»,  а також 
сліпа віра у прогрес, що вирішить їх – однаково 
згубні. Що стосується  споживацтва як способу до-
сягнення задоволення – то цей стандарт нав’язаний 
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нам,  з одного боку, глобалізацією світу, а з іншого 
боку – самими цивілізаційними процесами.  За 
невтішними  висновками соціоекологів,  добре зна-
ний всіма вислів Р.Декарта  зараз міг би звучати так: 
«Я споживаю, значить, я існую». Нарешті, 
інертність та лінивство не залишають  місця для 
готовності вчитися, змінювати себе і свій стиль 
життя, впливати власним прикладом на своїх дітей, 
на всіх оточуючих.  
Висновки. Сфера людської культури  так же як і 

біосфера,  потерпає від екологічних катастроф. Дос-
татньо згадати  загибель творів мистецтва в запас-
никах музеїв, що не пристосовані ані найменшим 
чином для зберігання старожитностей; високі ціни 
на квитки до театрів та концертних зал; відсутність 
в нашому середовищі людей, що володіють багатим  
лексичним запасом і досвідом грамотної писемної 
мови.  Зоною екологічного лиха є наше кіно, телеба-
чення (за відсутності освітніх та дитячих передач), 
музика. І це все разом із шумом,  опромінюванням,   
забрудненням води й повітря є таким же забруднен-
ням духовного світу людини, що становить 

екологічну небезпеку. Треба пам’ятати, що і приро-
да і культура страждають від одних і тих же при-
чин:від нерозумних дій людини.  

Отже,  турбота  екології та екологів  має розпов-
сюджуватися не тільки на  умови, в яких людина 
існує в природі, але й на  умови, в яких вона існує в 
культурі. 
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ПРОБЛЕМЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ВОПРОСОВ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Лысакова И.В., к. пед. н, проф. 
Государственная экологическая академия последипломного образования и управления, г. Киев 
 ул. Урицкого, 35, г. Киев, 03035 
dei2005@ukr.net 

Освещена проблема экологической культуры  личности как части общей культуры. С точки зрения социаль-
ной экологии рассматриваются вопросы  экологической безопасности как защищенности от природных и соци-
альных катастроф, а также роль социальных факторов в этих процессах. 

Ключевые слова: социальная экология, экологическая культура, экологическая безопасность, культурологи-
ческий подход.  

 

PROBLEMS OF ECOLOGICAL SAFETY IN CONTEXT OF QUESTIONS OF 
ECOLOGICAL CULTURE OF PERSONALITY 

Lysakova I.V. Ph. D. , Professor of Ecology 
State Environmental Academy Postgraduate Education and Management, Kyiv 
 st. Uritskogo 35, Kyiv, 03035 
dei2005@ukr.net 

The article deals with the problem of ecological culture of the individual as part of general culture. From the per-
spective of social ecology addresses issues of environmental safety as protection from natural and social disasters, and 
the role of social factors in these processes. 

Keywords: social ecology, ecological culture, environmental  safety, cultural  studies approach. 
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