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У статті розглянуто специфіку екологічної культури як суспільного феномену. Обґрунтовано 

необхідність наявності екологічної культури у працівників МНС як важливого елемента професійної 
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У сучасній науковій літературі проблема екологічної культури розглядається в дослідженнях 

теоретичного і прикладного характеру. Це дослідження Т. Гардашук, А. Єрмоленка, М. Кисильова, 

В. Крисаченка, О. Салтовського, А. Толстоухова, М. Хилька та ін. За останні роки в дисертаційних роботах 

досліджувалися питання змісту, завдань, форм і методів формування екологічної культури різних верств 

населення (Т. Вайда, Н. Грейда Н. Єфіменко, Л. Лук’янова, Н. Негруца, Н. Олійник, Л. Фенчак, О. Яременко та 

ін.). Проте проблемам формування екологічної культури фахівців МНС, її місця та ролі у професійній діяльності, 

присвячено вкрай мало розвідок.  

Сьогодні наше природне довкілля перебуває в стані зростаючої нестабільності. Екологічні кризи, які 

відбуваються в усіх куточках світу, дають підставу говорити про низький рівень екологічної культури не лише 

окремих осіб чи груп, а й усього людства загалом. Постає потреба корекції сучасного способу життя людей, 

форм їхнього природокористування, для того, щоб зробити їх екологічно безпечними. Реалії сьогодення 

вимагають висококваліфікованих фахівців з належним рівнем екологічної свідомості та культури, які вміють 

правильно вирішувати не тільки технічні питання, але й екологічні завдання. Тому метою даної статті буде 

визначення і обґрунтування умов формування екологічної культури працівників МНС, її реалізацію у 

професійній діяльності.  

Розглядаючи феномен екологічної культури дослідники, зосереджуючи свою увагу на різних аспектах 

цього явища, не однаково трактують це поняття. Для кращого розуміння, що таке екологічна культура і яка її 

роль у життєдіяльності суспільства загалом, й у професійній діяльності працівників МНС зокрема, варто 

узагальнити існуючі підходи до тлумачення екологічної культури.  

Отже, екологічна культура посідає одне з вагомих місць серед різноманітних форм культури. Вона 

звернена до двох світів – природного довкілля і внутрішнього світу людини. Відомий філософ Г. Йонас, 

розглядаючи місце людини в природному світі крізь призму відповідальності, відзначає неможливість 

відокремлення сфери людського від сфери природного: “Людський інтерес у його найвищому розумінні 

збігається з інтересом інших живих істот, які утворюють його світ-помешкання” [3, с. 206]. На його думку, 

автентично людська позиція полягає в тому, “щоб визнавати за природою її власну гідність, яка протистоїть 

сваволі нашої могутності. Породжені нею, ми маємо обов’язок щодо усієї сукупності споріднених з нами 

створінь природи, і обов’язок щодо нашого власного буття є тільки найвищою вершиною серед усіх інших 

обов’язків” [3, с. 206-207]. Екологічна культура спрямована на створення бажаного устрою в природі, і на 

виховання високих гуманістичних смисложиттєвих цінностей та орієнтирів у людському житті.  

Екологічна культура, з огляду К-М. Маєр-Абіха, повинна ґрунтуватися на такій установці: “…ніщо більше 

не повинно існувати тільки задля іншого: ані частина людства тільки задля якоїсь іншої частини, ані інші живі 

істоти тільки задля людей, ані стихії життя тільки задля живих істот. Усі вони мають власну самоцінність у 

природному універсумі, задля самих себе варті того, щоб у своїй діяльності на них зважали ті, кому розум, 

дарований природою, дає можливість вгледіти цю самоцінність. У цьому колі вже не тільки співіснування з 

іншими людьми й іншими живими істотами є мірою нашої людської самобутності, а й увесь спільносвіт. Не 

людина є мірою всіх речей, а все, що існує з нами, є мірою нашої людяності” [7, с. 95-96].  

Як бачимо, становлення екологічної культури виражає зацікавленість суспільства в збереженні та 

розгортанні природного світу у всій його різноманітності, в узгодженні соціальних потреб з можливостями 

природи. Вона сприяє подоланню утилітарно-прагматичного ставлення до оточуючого природного середовища, 

зняттю традиційних антропоцентристських світоглядних установок, подоланню, врешті-решт, глобальної 

екологічної кризи. Екологічна культура сприяє як гармонізації взаємовідносин суспільства та природи так і 

формуванню нового типу особистості. Вона не є чимось вторинним для існування людини: вона становить саму 

його функціональну основу, уможливлюючи ефективне природокористування. 

Ефективною й можливою екологічна культура є тільки тоді коли опирається на систему цінностей. На 

жаль, ролі цінностей у формуванні екологічної культури не приділяється достатньої уваги. Усім зрозуміло, що 

свою діяльність людина будує у відповідності з цінностями. Наше емоційне ставлення до явищ зовнішнього 

світу, їх оцінка здійснюється в практичному житті. Наша свідомість не цікавиться, чим є предмет сам по собі, 

для неї важливо лише те, яке значення він має для нас, в чому  його цінність. Будь-яка діяльність передбачає 

усвідомлення життєвого смислу цієї діяльності, того, задля чого вона здійснюється. Без усвідомлення людиною 

змісту цінностей, якими вона керується, неможливо визначити цілі її діяльності. Цінності виступають соціально-

значимими орієнтирами діяльності. Саме через культурні цінності людина задовольняє свої потреби. Отже, 



цінності становлять фундамент культури в тому числі й екологічної. У кінцевому підсумку, як зазначають 

В. Крисаченко та М. Хилько: “культура постає як історично усталені форми діяльності та її наслідки (продукти), 

котрі є смислозначимими для людини, мають ціннісну вартість” [6, с. 212]. Таким чином, перед сучасним 

суспільством стоїть завдання формування установок на екологічно правильну поведінку,  яка можлива лише за 

наявності певних цінностей і потреб як стимулів до дії.  

В загальному, екологічна культура є засобом осягнення навколишнього середовища і внутрішнього світу 

людини, регулюючим началом у її відносинах з довкіллям. Культура постає як суто  людська форма 

самоорганізації та розвитку системи, засіб її адаптації до довкілля, креативний чинник утвердження та 

процвітання людства в біосфері [6].  

Цілком зрозуміло, що в силу професійних обов’язків, а саме: здійснення цивільного захисту населення і 

територій, покладених державою на працівників МНС, вони зобов’язані мати не лише спеціалізовані знання та 

вміння, а й високий рівень екологічної культури. Адже без неї не досягнути основної мети цивільного захисту: 

“реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, 

матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та 

в особливий період” [2]. Ефективно не розв’язати завдання цивільного захисту такі як: “аналітичне опрацювання 

інформації про надзвичайні ситуації; прогнозування та оцінка соціально -економічних наслідків надзвичайних 

ситуацій; створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання 

надзвичайним ситуаціям; розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту; проведення 

невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення 

постраждалого населення” [2] та ін. Крім того на працівників МНС покладається здійснення природоохоронних 

заходів, спрямованих на: захист родовищ (газових, нафтових, вугільних, торфових) від пожеж, затоплень і 

обвалів; ліквідацію лісових пожеж та буреломів, сніголамів, вітровалів, техногенного впливу на лісові 

насадження, а також їх наслідків [2].  

Усе це підкреслює, що професійна компетентність працівників МНС неможлива без високого рівня 

екологічної культури. Слід сказати, що шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну 

освіту. На цій підставі в Україні діє “Концепція екологічної освіти України”, яка розглядає екологічну освіту як 

“сукупність наступних компонентів: екологічні знання – екологічне мислення – екологічний світогляд – 

екологічна етика – екологічна культура” [5]. Завдання екологічної освіти як цілісного культурологічного явища, 

базуються на принципах формування екологічної культури, як складової системи громадянського виховання всіх 

верств населення України. “Концепція” спрямована на перебудову змісту освіти й виховання як окремих осіб так 

і суспільства в цілому, де основною метою формування екологічної культури має стати формування екологічного 

мислення і свідомості, “що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності” [5]. 

Таким чином, стратегічним напрямком розвитку екологічної освіти, згідно з “Концепцією”, є виховання поколінь 

з новою екологічною культурою, новим екологічним світоглядом на принципах гуманізму, екологізації 

мислення. Отже, з огляду екологічної кризової ситуації “Концепція екологічної освіти України” набуває сьогодні 

ваги актуального і важливого державного документа. 

Основою та умовою формування у працівників МНС цієї культури є екологічна освіта та виховання. 

Найдоцільніше  проводити таке виховання та прищеплювати екологічну культуру в процесі фахової підготовки у 

навчальному закладі. Це має бути цілеспрямований процес розвитку у майбутніх фахівців МНС не тільки знань 

про наукові основи взаємодії суспільства та природи, а й формування соціально ціннісних мотивів у ставленні 

до неї, прищеплення необхідних умінь та навичок свідомого ставлення до довкілля тощо.  

Введення екологічного контексту в систему освіти дає можливість не лише вивчати та охороняти 

природне довкілля, а й водночас формувати особистість у напрямі соціально прийнятному для сучасного 

суспільства. Слід пам’ятати, що сама по собі наявність екологічних знань не гарантує екологічно доцільної 

поведінки особистості, для цього необхідне ще й відповідне її ставлення до світу, що оточує нас. Саме ставлення 

визначає характер цілей взаємодії людини з природним середовищем, її мотивів, готовності вибирати ті чи інші 

стратегії поведінки, іншими словами – все це стимулює дії з точки зору екологічної доцільності.  

Тому, перш ніж розвиватися професійно, майбутньому фахівцю МНС потрібно розвинути екологічну 

свідомість, яка має бути не “буденною”, (в якій знання про особливості взаємодії з природним довкіллям 

знаходяться в несистематизованій, суперечливій формах і вплетені в безпосередню практичну діяльність), а  

спеціалізованою. Така екологічна свідомість більшою мірою включена в наукове екологічне знання, в якому 

відбувається рефлексія масової свідомості. Знання про взаємозв’язок суспільства та природи на такому рівні 

свідомості є логічно узгодженими, систематизованими, несуперечливими, відображення відбувається через 

пізнання сутності, закономірностей та тенденцій розвитку взаємовідносин в системі “суспільство – природа”. 

Крім того, формування екологічної культури має відбуватись шляхом залучення курсантів і студентів 

відповідних напрямів підготовки до активної, творчої діяльності. Таке виховання потрібно здійснювати в 

активній формі, застосовуючи “прямий контакт” з природним середовищем. Сучасна екологічна підготовка 

майбутнього фахівця не має зводитись до знань про природу, її законів, техніку, вона має передбачати оволодіння 

екологічними вміннями й навичками як способами екологічної діяльності. Вони формуються в процесі 

виконання лабораторно-практичних робіт, семінарських занять, проведення різноманітних дослідів, а також у 

написанні рефератів, курсових і дипломних робіт, проходженні стажування, переддипломної практики тощо.  

Отже, підсумовуючи можна стверджувати, що сформована у майбутніх працівників МНС екологічна 

культура, готовність до екологічно відповідальної поведінки, слугуватимуть показником їх професійної 



компетенції. Адже тільки фахівці з високою екологічною культурою  можуть оперативно і грамотно 

ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій звівши до мінімуму негативні наслідки лиха для довкілля; 

віднаходити засоби мінімізації негативних впливів суспільства на природне середовище або й цілковитого їх 

уникнення; передбачати результати перетворення природи та наслідки господарської діяльності. Крім того, 

необхідною умовою налагодження взаємовідносин суспільства та природи є популяризація екологічних знань та 

екологічної культури серед різних верств населення. Це складне і важливе завдання опосередковано 

покладається і на працівників МНС. Вони мають формувати певні “правильні” стереотипи поведінки щодо 

природного середовища як звичайних громадян, так і підприємств, організацій, суспільства в цілому; 

регулювати відносини між господарськими об’єктами та природним довкіллям; управляти ставленням 

суспільства до природи в процесі господарської діяльності.  
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