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В роботі розглянуті актуальні питання зв’язку екологічної та професійної 

культури людини, який суттєво впливає на суспільство та його сталий 

розвиток. 

Екологічна культура людини та професійна підготовка фахівців із вищою 

освітою для промисловості України не можуть бути відокремлені одна від 

одної. Екологічна культура це розуміння того, що стан людини і природи 

(суспільства і природи) взаємозалежні, як і їх безпечне взаємне існування та 

збереження біологічної рівноваги. Екологічна культура це урахування 

позитивного та негативного впливу суспільства на природу і водночас 

благоговійне ставлення до всього живого, зокрема, до людського життя як 

найвищої цінності, коли метою людського існування стає всезагальне благо 

людства на нашої планеті. 

Професійна культура це високий рівень фахової підготовки, її якість, які 

визначаються відповідальним ставленням до порученої справи, дотриманням 

норм і правил, та етичних норм поведінки. Це найяскравіша грань людської 

особистості і суспільства в цілому. Високий стан загальної культури 

суспільства, нації забезпечує належну освіту і професійну культуру. 

Менеджмент культурою професійної або індивідуальної безпеки, є дуже 

складним завданням з якого формується проблема безпеки соціуму і держави. 

Перш за все, складність визначає той факт, що людині самій необхідно 

забезпечувати свою безпеку бо не завжди це виконує держава. У такому 

випадку, якщо середовище в якому людина мешкає або працює сприятливе 

щодо розвитку необхідних їй якостей культури, то це добре допомагає в 

реалізації її планів і вчинків. А якщо середовище несприятливе, а навіть 

агресивне? То у цьому випадку людині доведеться боротися за своє життя, 

культуру і захист особистих інтересів.  

Будь яка форма культури має щільний зв’язок із безпекою людини, що 

відображає саму суть людського життя, її ментальні, соціальні і духовні 

надбання. Як складова екологічної культури, безпека людини є невід'ємною 

складовою стратегічного напряму людства, який визначено ООН як "сталий 

людський розвиток" (Sustainable Human Development), тобто такий розвиток, 

який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, 

духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню 

позитивного загальнолюдського досвіду. 


