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ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ЛЮДСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА  

У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ  

З ПОГЛЯДУ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО  

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. 

Годзь Н.Б. 

Національний Технічний Університет „ХПІ” м. Харків 

Розвиток сучасного суспільства не знімає та не вирішує проблему 

гармонійного співіснування природи та людства. Сучасність репрезентує на 

новому рівні нагальну потребу розробки питань, пов’язаних з політикою захисту 

прав не тільки суспільства та людини, але й з захистом прав оточуючого 

середовища, правильніше  сказати саме Природи. Сучасна життєдіяльність та 

технології лише створюють нові екологічні проблеми, бо вводять до реального 

життя такі лінії співіснування суспільства з техносферою та оточуючим 

середовищем, у яких природні чинники не встигають відновитися за короткий 

проміжок часу. Наука продовжує досліджувати природні зв’язки та будувати 

концепції та гіпотези існування Всесвіту, а розвиток технологій все більше та 

більше створює ситуації, які необхідно досліджувати. Світ, створений людиною 

та сучасні комунікаційні технології з одного боку, спрощують співіснування 

людства, а з другого, створюють ілюзію загальної поінформованості та швидкої 

допомоги. Недарма професія еколога вимагає від студентів дуже широкого 

спектру наукової зацікавленості та широкого спектру інформування. Дослідники 

мусять досліджувати не тільки те, що є, але й прогнозувати, та моделювати 

ситуації, які можуть виникнути. Необхідно виховувати творчу та активну 

інженерну та науково спрямовану молодь. В.А. Лукьянихін разом з 

Н.Н. Петрушенко звертають увагу на еколого - економічні аспекти організації 

раціонального ресурсовикористання та наголошують на тому, що ХХ сторіччя 

було з одного боку, сторіччям організацій, у яких відбувались процеси 

спрощення людини та зведення її до людини натовпу, а з іншого створення у 

людства нових особистісних якостей. Н.Ф.Реймерс звертає увагу на той факт, що 

на цей час вже існує близько п’ятдесяти галузей у самій екології як науці. 

Г.Йонас у праці „Принцип відповідальності” попереджав, що сучасний стан 

оточуючого середовища поставляє такі проблеми для співтовариства держав та 

людства, на які досить важко найти відповіді у тому знанні виживання. які до 

цього накопило людство. Отже природне середовище уміщує у собі усі елементи 

живої та неживої природи, у якій існують організми, популяції та природні 

спільноти. Людська спільнота в процесі глобалізації та технологізації за 

допомогою комунікаційних мереж певним чином „зменшила” власну планету, 

збільшивши проблеми, які слід вирішувати. 

 


