
Должностная инструкция техника-еколога 

 

 1. Общие положения 

 

 1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и 

ответственность техника. 

 2. На должность техника I категории назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника II 

категории не менее 2 лет. На должность техника II категории назначается лицо, имеющее 

среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника 

или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 2 лет. На должность техника назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу 

работы. 

 3. Техник должен знать нормативно-правовые акты и справочные материалы по тематике 

работы; основные методы выполнения наладочных работ; терминологию, применяемую в 

специальной и справочной литературе; рабочих программах и инструкциях; действующие 

стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую документацию, 

порядок ее составления и правила оформления; последовательность и технику проведения 

измерений, наблюдений и экспериментов; контрольно-измерительную аппаратуру и 

правила пользования ею; основы технологии производства; технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; 

методы и средства измерения параметров, характеристик и данных режима работы 

оборудования, выполнения технических расчетов, графических и вычислительных работ; 

технические средства получения, обработки и передачи информации; правила 

эксплуатации вычислительной техники; применяемые формы учета и отчетности и 

порядок ведения учета и составления отчетности; методы расчета экономической 

эффективности внедрения новой техники и прогрессивной технологии, 

рационализаторских предложений и изобретений; основы ведения делопроизводства; 

основы экономики, организации производства, труда и управления; основы 

законодательства о труде; правила и нормы охраны труда. 

 4. Техник назначается на должность и освобождается от должности приказом 

руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

 5. Техник непосредственно подчиняется руководителю своего структурного 

подразделения. 

 

 2. Должностные обязанности 

 

 Под руководством более квалифицированного специалиста выполняет работу по 

проведению необходимых технических расчетов, разработке несложных проектов и 

простых схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, действующим 

стандартам и нормативным документам. Осуществляет наладку, настройку, регулировку и 

опытную проверку оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, следит 

за его исправным состоянием. Участвует в проведении экспериментов и испытаний, 

подключает приборы, регистрирует необходимые характеристики и параметры и проводит 

обработку полученных результатов. Принимает участие в разработке программ, 

инструкций и другой технической документации, в изготовлении макетов, а также в 

испытаниях и экспериментальных работах. Выполняет работу по сбору, обработке и 

накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-

технической информации. Составляет описания проводимых работ, необходимые 

спецификации, диаграммы, таблицы, графики и другую техническую документацию. 



Изучает с целью использования в работе справочную и специальную литературу. 

Участвует в обосновании экономической эффективности внедрения новой техники и 

прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений. Выполняет 

работу по оформлению плановой и отчетной документации, вносит необходимые 

изменения и исправления в техническую документацию в соответствии с решениями, 

принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы. Принимает и 

регистрирует поступающую документацию и корреспонденцию по выполняемой работе, 

обеспечивает ее сохранность, ведет учет прохождения документов и контроль за сроками 

их исполнения, а также осуществляет техническое оформление документов, законченных 

делопроизводством. Систематизирует, обрабатывает и подготавливает данные для 

составления отчетов о работе. Принимает необходимые меры по использованию в работе 

современных технических средств. 

 

 3. Права 

 

 Техник имеет право: 

 1. вносить предложения руководству учреждения по вопросам организации и условий 

своей трудовой деятельности; 

 2. пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, 

необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей; 

 3. проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения 

соответствующего квалификационного разряда; 

 4. повышать свою квалификацию. 

 Техник пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом. 

 

 4. Ответственность 

 

 Техник несет ответственность за: 

 1. своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных 

обязанностей; 

 2. организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей 

деятельности; 

 3. соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и 

техники безопасности; 

 4. ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

актами; 

 5. обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения своих 

должностных обязанностей подчиненными ему работниками (при их наличии); 

 6. оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по 

устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, 

создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам. 

 За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов 

техник может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в 

зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и 

уголовной ответственности.  

 

 

1. незамедлительно информировать руководство предприятия обо всех нарушениях 

природоохранного законодательства и нерациональном расходовании природных 

ресурсов, об угрозе или факте причинения вреда окружающей среде; 

 2. контролировать наличие и исправность приборов учета природных ресурсов; 



 3. контролировать готовность средств ликвидации аварий, могущих негативно повлиять 

на окружающую среду; 

 4. контролировать состояние межевых и лесоустроительных знаков, принимать меры по 

недопущению их повреждения или уничтожения; 

 5. производить отбор проб воды из отстойно-поглотительных котлованов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посадова інструкція - Інженер з техногенно-екологічної безпеки 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА (ЕКОЛОГА)  

 

I. Загальні положення 

Інженер з охорони навколишнього середовища безпосередньо підпорядковується 

_______________. 

Інженер з охорони навколишнього середовища виконує вказівки _______________. 

Інженер з охорони навколишнього середовища заміняє _______________. 

Інженера з охорони навколишнього середовища заміняє _______________. 

Повинен знати: 

 - екологічне законодавство; 

 - нормативні та методичні матеріали з охорони навколишнього середовища і 

раціонального використання природних ресурсів; 

 - систему екологічних стандартів і нормативів; 

 - виробничу та організаційну структуру підприємства і перспективи його розвитку; 

 - технологічні процеси і режими виробництва продукції підприємства; 

 - порядок проведення екологічної експертизи передпланових, передпроектних і 

проектних матеріалів; 

 - методи екологічного моніторингу; 

 - засоби контролю відповідності технічного стану устаткування підприємства вимогам 

охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування; 

 - чинні екологічні стандарти і нормативи; 

 - передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері охорони навколишнього середовища і 

раціонального використання природних ресурсів; 

 - порядок обліку і складання звітності з охорони навколишнього середовища; 

 - основи економіки, організації праці, виробництва та управління; 

 - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку. 

Кваліфікаційні вимоги: 

 Провідний інженер з охорони навколишнього середовища: повна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією 

інженера з охорони навколишнього середовища I категорії — не менше 2 років.  

 

 Інженер з охорони навколишнього середовища I категорії: повна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу 

роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з охорони навколишнього 

середовища II категорії — не менше 2 років.  

 

 Інженер з охорони навколишнього середовища II категорії: повна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з 

охорони навколишнього середовища — не менше 1 року.  

 

 Інженер з охорони навколишнього середовища: повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

_________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________. 

 

 

II. Завдання та обов'язки 



Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного екологічного 

законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів з охорони навколишнього середовища, 

сприяє зниженню шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я 

працівників.  

 

Розроблює проекти перспективних і поточних планів з охорони навколишнього 

середовища, контролює їх виконання. 

Бере участь у проведенні екологічної експертизи техніко-екологічних обґрунтувань, 

проектів розширення і реконструкції діючих виробництв, а також створюваних нових 

технологій і устаткування, розробленні заходів з упровадження нової техніки.  

Бере участь у проведенні науково-дослідних і дослідних робіт з очищення промислових 

стічних вод, запобігання забрудненню навколишнього середовища, викидів шкідливих 

речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, 

раціонального використання земельних і водних ресурсів. 

Здійснює контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних об’єктів, 

аналізує їх роботу, стежить за додержанням екологічних стандартів і нормативів, за 

станом навколишнього середовища в районі розташування підприємства.  

Складає технологічні регламенти, графіки аналітичного контролю, паспорти, інструкції та 

іншу технічну документацію.  

Бере участь у перевірці відповідності технічного стану устаткування вимогам охорони 

навколишнього середовища і раціонального природокористування.  

Складає встановлену звітність про виконання заходів з охорони навколишнього 

середовища, бере участь у роботі комісій з проведення екологічної експертизи діяльності 

підприємства.  

_________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________. 

 

III. Права 

 Інженер з охорони навколишнього середовища має право:  

Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його 

діяльності. 

Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків. 

Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, 

пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. 

В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, 

виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення. 

Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків. 

_________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________. 

 

 

IV. Відповідальність 

 Інженер з охорони навколишнього середовища несе відповідальність:  

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за 

невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені 

цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про 

працю. 

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених 

чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 

За завдання матеріальної шкоди  в межах, визначених чинним цивільним законодавством 

та законодавством про працю України. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія «Еколог» 

Професія еколога не менш складна і відповідальна, ніж інші професії сфери 

«Фахівці в природних науках». Адже еколог винен відмінно знати не тільки 

теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком.  

 

Тим більше, кваліфікація еколога важлива з погляду кар'єрного зростання. 

Погодьтесь, навряд чи директор підвищить некомпетентного еколога і дасть 

зелене світло в подальшому просуванні в роботі.  

 

Що стосується фінансового питання роботи екологом, то тут, як і в багатьох 

інших спеціальностях, зарплата залежить в першу чергу від регіону 

мешкання еколога, специфіки установи, в якій працює еколог і політики 

підприємства відносно рівня заробітної плати для співробітників.  

 

 

Фахівці в природних науках Каталог професій  

 

Професія еколога 

 

Чим займається еколог? У всьому світі йде активна боротьба за охорону 

навколишнього середовища. Вводяться нові закони про захист природи, 

затверджуються жорсткі екологічні стандарти, будуються очисні споруди на 

підприємствах.  

 

Екологи - це ті фахівці, які намагаються пояснити, чому висихають річки, 

гине риба або літом випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, 

вплив промислових відходів на рослини, тварин і людину. Якщо зміст 

шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляють причини, складають 

прогноз розвитку ситуації. Фахівці вивчають наслідки запуску космічних 

ракет, контролюють діяльність шкідливих виробництв, стежать за 



утилізацією радіоактивних відходів. Вони з'ясовують причини природних 

катаклізмів і розробляють шляхи найменшої дії людей на природу.  

 

Специфіка професії еколога: 

Плюси професії: 

Якщо пощастить часті відрядження по країні, 

Моральне задоволення від свідомості того, що в черговий раз вдалося 

запобігти забрудненню навколишнього середовища, 

Цю працю не можна назвати такою, що виснажує. 

Мінуси професії: 

Природоохоронні організації дуже сильно залежать від фінансування, а це 

позначається на рівні зарплат і наявність роботи, 

Нерідко доводиться працювати в екстремальних умовах, 

Може бути небезпечна для здоров'я, так іноді доводиться мати справу з 

отруйливими речовинами. 

 

 

Де працює еколог: 

У природоохоронних організаціях, в муніципальних структурах, на крупних 

підприємствах, де існує штатна одиниця еколог, наприклад, зведення будь-

якого промислового об'єкту обов'язково супроводжується оцінкою дії на 

навколишнє середовище.  

 

Особисті якості: 

Ця професія для потенційних борців, що володіють аналітичним складом 

розуму, здатних довгі роки пробивати стіну нерозуміння. Ще одна необхідна 

якість - креатівность. Вона допомагає вибрати потрібну форму спілкування зі 

ЗМІ. А гнучкість, дипломатичність, стресостійкість знадобляться при 

конфліктах (які трапляються досить часто) з держструктурами і органами 

влади.  

 

Скільки отримує еколог? 

Еколог починає кар'єру з позиції технічного помічника. Потім він може стати 

координатором і вести якийсь свій напрям (в області ядерних проектів, 

токсичних забруднювачів, лісової сертифікації і т. д.). Наступна сходинка 

фахівець, що керує декількома координаторами. Вища управлінська ланка - 

виконавчий директор, директор з фінансів, по роботі з громадськістю. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Професія еколог 

 

У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища. 

Вводяться нові закони про захист природи, затверджуються жорсткі 

екологічні стандарти, будуються очисні споруди на підприємствах.  

 



Екологи - це ті фахівці, які намагаються пояснити, чому висихають річки, 

гине риба або літом випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, 

вплив промислових відходів на рослини, тварин і людину. Якщо зміст 

шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляють причини, складають 

прогноз розвитку ситуації. Фахівці вивчають наслідки запуску космічних 

ракет, контролюють діяльність шкідливих виробництв, стежать за 

утилізацією радіоактивних відходів. Вони з'ясовують причини природних 

катаклізмів і розробляють шляхи найменшої дії людей на природу.  

 

Cпецифіка роботи екологом: 

 

Плюси професії: 

Якщо пощастить часті відрядження по країні, 

Моральне задоволення від свідомості того, що в черговий раз вдалося 

запобігти забрудненню навколишнього середовища, 

Цю працю не можна назвати такою, що виснажує. 

Мінуси професії: 

Природоохоронні організації дуже сильно залежать від фінансування, а це 

позначається на рівні зарплат і наявність роботи, 

Нерідко доводиться працювати в екстремальних умовах, 

Може бути небезпечна для здоров'я, так іноді доводиться мати справу з 

отруйливими речовинами. 

 

 

Робота для еколога: 

 

У природоохоронних організаціях, в муніципальних структурах, на крупних 

підприємствах, де існує штатна одиниця еколог, наприклад, зведення будь-

якого промислового об'єкту обов'язково супроводжується оцінкою дії на 

навколишнє середовище.  

 

Особисті якості: 

 

Ця професія для потенційних борців, що володіють аналітичним складом 

розуму, здатних довгі роки пробивати стіну нерозуміння. Ще одна необхідна 

якість - креатівность. Вона допомагає вибрати потрібну форму спілкування зі 

ЗМІ. А гнучкість, дипломатичність, стресостійкість знадобляться при 

конфліктах (які трапляються досить часто) з держструктурами і органами 

влади.  

 

Зарплата і перспективи професії еколога: 

 

Еколог починає кар'єру з позиції технічного помічника. Потім він може стати 

координатором і вести якийсь свій напрям (в області ядерних проектів, 

токсичних забруднювачів, лісової сертифікації і т. д.). Наступна сходинка 



фахівець, що керує декількома координаторами. Вища управлінська ланка - 

виконавчий директор, директор з фінансів, по роботі з громадськістю. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

Експрес-методика придатності до професії еколог 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

 

Вперше термін «екологія» (від греч. oicos — дім і logos — наука) 

запропонував німецький біолог Геккель в 1866 р., пояснивши його як суму 

знань, що належать економіці природи. «Одним словом, екологія — наука, 

що вивчає всі складні взаємозв'язки і взаємовідносини в природі, що 

розглядаються Дарвіном як умови боротьби за існування». Таким чином, це 

наука про взаємини організмів між собою і довкіллям. Лише на початку XX 

ст. екологія стала загальновизнаною і самостійною галуззю знань. 

Професія «еколог» з'явилася не так давно і у зв'язку з погіршенням 

екологічної ситуації відразу стала престижною і затребуваною. У всьому 

світі йде активна боротьба за охорону довкілля. Вводяться нові закони про 

захист природи, затверджуються жорсткі екологічні стандарти, будуються 

очисні споруди на підприємствах.  

Екологи - це ті спеціалісти, які намагаються пояснити, чому висихають річки, 

гине риба або влітку випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, 

вплив промислових відходів на рослини, тварин і людину. Якщо вміст 

шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляють причини, складають 

прогноз розвитку ситуації. Спеціалісти вивчають наслідки запуску космічних 

ракет, контролюють діяльність шкідливих виробництв, стежать за 

утилізацією радіоактивних відходів. Вони з'ясовують причини природних 

катаклізмів і розробляють шляхи найменшого впливу людей на природу. 

Плюси професії: 

• Якщо повезе - часті відрядження по країні;  

• Моральне задоволення від усвідомлення того, що в черговий раз вдалося 

запобігти забрудненню довкілля;  

• Цю працю не можна назвати виснажливою. 

Мінуси професії: 

• Природоохоронні організації дуже сильно залежать від фінансування, а це 

позначається на рівні зарплат і наявності роботи;  

• Нерідко доводиться працювати в екстремальних умовах; 

• Може бути небезпечна для здоров'я, бо інколи доводиться мати справу з 

отруйними речовинами. 

Професійно важливі якості: 

• аналітичне мислення;  



• спостережливість;  

• організованість і внутрішня дисципліна;  

• цивільна сміливість;  

• довготривала структурована пам'ять. 

Кар’єра і заробітна плата: 

Заробітна плата еколога на державних підприємствах, як правило, невисока, 

зате присутні перспективи кар'єрного зростання до керівних посад. Багато 

екологів вибирають можливість роботи в іноземних фірмах, за кордоном, де 

рівень заробітної плати і перспективи професійного розвитку набагато вищі. 

До середини XX століття людство виявило, що у зв'язку з бурхливим 

розвитком промисловості, автотранспорту, будівництва природне довкілля 

помітно змінилося: у містах стало неможливо дихати, їх обступили звалища, 

а невичерпні природні ресурси виявилися обмеженими. Тому недивно, що 

професії, що займаються вивченням взаємодії суспільства з природою, міцно 

і назавжди увійшли до сучасного життя. Останніми роками екологічні 

спеціальності з деяким запізненням стали набувати популярності і в нашій 

країні. 

Сфера інтересів екологів може бути обмежена хіба що вашою фантазією: в 

багатьох вузах зараз готують фахівців екологічного профілю. Вам 

залишається лише вибрати відповідну власним інтересам базову дисципліну, 

наприклад, біологію, ґрунтознавство, фізику, хімію, географію або геологію. 

Пов'язану з екологією гуманітарну освіту можна здобути у сфері 

менеджменту, економіки, юриспруденції. У деяких професіях: геоеколог, 

еколог-архітектор, еколог-педагог, еколог-юрист, екологія вдало доповнює 

базову спеціалізацію. За статистикою, більшість екологів має природничо-

наукову або технічну освіту. 

Вибираючи для себе професію «інженер-еколог із захисту довкілля», варто 

підготуватися до поглибленого вивчення таких наук, як хімія, фізика, 

біологія, а надалі займатися математичними вимірами і розрахунками потоків 

стічних вод і газу, що відходять, за замовленням промислових підприємств. 

Спеціаліста-еколога на пристойну зарплату візьмуть сьогодні скрізь: 

особливо в нафтохімії, геології, будівництві, енергетиці. 

Втім, спеціальність «еколог» включає і інші види професійної діяльності. 

Наприклад, організаційно-управлінська. Ви, наприклад, можете почати 

працювати в міському комітеті з екології, здійснюючи нагляд за екологічною 

діяльністю підприємств. Незапорошеною таку роботу не назвеш: з причини 

відсутності в країні чіткого механізму реалізації Закону про охорону довкілля 

чиновнику-екологу часто доводиться спиратися виключно на свій 

бійцівський характер. Зате через рік-два ви зможете вирости, з'являться 

впевненість, корисні зв'язки і контакти, уміння вирішувати найнесподіваніші 

завдання. Керівні чиновники від екології отримують високу зарплату, премії, 

стаж державної служби та інші привілеї. Крім того, з часом саме державний 

підхід і непідкупність «зеленого» професіонала можуть привести вас у 

велику політику: багато серйозних партій вважають за краще мати в своїх 

лавах досвідчених екологів. 



Як ніяк, але самою прибутковою і перспективною в цій сфері є експертна 

діяльність в приватних, у тому числі іноземних компаніях. Спектр занять 

спеціалістів-екологів дуже широкий і визначається ринковим попитом: 

поводження з відходами, проектування, екологічний аудит і консалтинг, 

лабораторні і польові дослідження, контроль і моніторинг екологічного стану 

середовища, розробка прикладних екологічних програм, створення 

програмного забезпечення, виробництво екологічного обладнання. На цьому 

поприщі вам, як фахівцю, можуть доручити провести екологічну експертизу 

діючих підприємств, мінімізувати штрафи за шкоду, що наноситься ними 

природі, зробити грамотні еколого-економічні розрахунки, підвищити 

ефективність використання очисних споруд, погоджувати документи, що 

обґрунтовують той або інший проект і отримати екологічний сертифікат на 

продукцію. При цьому екологів-експертів можна сміливо віднести до людей з 

нормальним достатком. 

Свою кар'єру можна почати в проектному інституті, заповіднику – і тоді є 

шанс, що років через 10 вас запросять як консультанта в серйозні державні 

або приватні організації. Щоправда, наукова сфера поки не дає твердих 

гарантій матеріального благополуччя, зате у вас з'являється можливість 

займатися улюбленою справою. Крім того, в цій науці в очікуванні слави 

цілком можливо заробляти читанням лекцій, публікацією робіт в наукових 

або популярних виданнях, участю в експертизах і міжнародних екологічних 

проектах, і, нарешті, отримувати гранти під розвиток якої-небудь актуальної 

теми з екології. 

Якщо ви раптом виявили в собі літературний талант одночасно з бажанням 

популярно і компетентно розповідати людям про взаємодію людини і 

природи, то хороша природничо-наукова освіта вам, як майбутньому 

журналістові-екологові, не зашкодить. Після закінчення вузу ви зможете 

сміливо штурмувати засоби масової інформації, ну, наприклад, ставши 

журналістом або редактором в популярному журналі. 

Судячи з досвіду розвинених країн, професія еколога має блискучі 

перспективи. Саме їм доведеться захищати і розвивати цивілізацію, 

засновану на розумному і пощадливому відношенні до флори і фауни на 

нашій маленькій планеті. Заманливо? Без сумніву! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

В Україні з дитинства привчають до шаблонного життя, так в школу діти 

йдуть в 6-7 років, закінчують в 17-18, потім університет, який закінчують в 

22-24, швидше одружитись, діти, робота, бабуся-дідусь, пенсія, смерть. 

Звичайно, нюанси залежать від місцевості і конкретно взятих умов. Питання 

шаблонності потребує окремої статті, я ж навів вище сказане для того, щоб в 

деякій мірі визначити причини несвідомого або напівсвідомого вибору 

випускниками шкіл майбутньої спеціальності в університеті. Не дивно, що 

більшість з 1-2 року не уявляє собі, ким вони зможуть працювати після 



закінчення університету. Особливо гостро це питання стоїть перед 

екологами. 

 

 

 

 

Подальші свої міркування я ґрунтую на власному досвіді і спілкуванні з 

друзями. Спеціальні дослідження я не проводив, але наразі я навчаюсь 10 рік, 

протягом яких я постійно спілкувався з викладачами, випускниками і шукав 

питання на відповідь «ким же я буду працювати?». 

 

Звичайно в наш час катастроф, глобальних змін клімату Землі, техногенно 

спричинених хвороб спеціальність „еколог” звучить гордо і престижно, але 

не в Україні, де найтяжчою проблемою для екологів є питання 

працевлаштування. 

 

Пам’ятаю, як я в 2000 році відпрацьовував на будівництві нового корпусу 

платню за навчання в Миколаївському Державному гуманітарному 

університеті ім.Петра Могили (МДГУ ім.П.Могили). Я розговорився з 

робочими про те, про се. Сам я з Миколаївської області, з райцентру Новий 

Буг, в якому хоч і проживає до 20 тис. населення, містечко здебільшого 

складається з приватних будинків і дуже схоже на велике село, тому мені 

було легко знайти теми для спілкування. Вони знали, що я студент, і один з 

них запитав про те, на кого я навчаюсь. Я сказав, що на еколога, робочі 

почали сміятись, що я мовляв буду бігати з сачком ловити метеликів. Я їм 

відповів, що краще ловити метеликів сачком, ніж махати кувалдою, від якої в 

мене від незвиклості напухли пальці і не стискались в кулак. 

 

А справді ким може працювати еколог? Випускники шкіл, які вступають на 

спеціальність «екологія», вірять, що вони будуть рятувати планету, оберігати 

природу, на противагу більшість пересічних українців вважає, що еколог – це 

прибиральник. Але і перші і другі помиляються. 

 

Зараз в Україні можна виділити багато напрямків, за якими працював би 

еколог: природоохоронна діяльність, еколог на підприємстві, екологічна 

політика, екологічний менеджмент, аудит і страхування, громадські та 

державні організації, науково-навчальний напрямок. Варто зауважити, що 

розподіл є доволі умовним, тому далі розглянемо детальніше. 

 

Хто такі екологи? А також давайте з’ясуємо найцікавіше - скільки вони 

заробляють? Бо це іноді є основною причиною розчарувань. 

 

Статистичні дані відсутні, але візьму на себе сміливість назвати цифру 

випускників-екологів Національго університету «Києво-Могилянська 

академія» (НаУКМА), які працюють за спеціальністю – це приблизно 5%. 



Чому такий низький відсоток? По-перше, це саме визначення «працювати за 

спеціальністю»: чи працює за спеціальністю людина, яка виконує функції 

секретаря-референта в державній екологічній інспекції, або працювати в 

оцінці інвестиційної привабливості екологічних проектів і навпаки: 

досліджувати поширеність якихось стенобіонтів, організмів які можуть жити 

лише в певних умовах середовища, при дуже незначному коливанні його 

факторів (температури, вологості, солоності тощо). 

 

По-друге, існує переконання, що низький відсоток випускників-екологів, які 

працевлаштовуються за спеціальністю, спричинений низькою оплатою праці. 

Чи це так розглянемо далі. 

 

Одразу після отримання диплому без досвіду роботи вас навряд чи візьмуть 

на високооплачувану роботу. Якщо ви зробили пристойну роботу в науково-

дослідному інституті стосовно дослідження зміни екосистем, впливу 

антропогенних факторів на навколишнє середовище тощо, то ви можете піти 

лаборантом, або вступити в аспірантуру в цей науково-дослідний інститут і 

отримувати близько 1500-2000 грн. (тут і далі вказані цифри м.Києва, але 

співвідношення цих цифр зберігається і в інших містах). Робота здебільшого 

«не пильна», навколо вирують пристрасті, а «болотце» науково-дослідного 

інституту тягне свою лямку, і це зрозуміло, тому що вони повністю 

знаходяться на утриманні держави, а контроль щодо використання коштів 

дуже слабкий, все обмежується пересиланнями звітів, тобто паперовою 

писаниною. З іншого боку все більше з’являється просунутих лабораторій і 

науково-дослідних інститутів, які виграють міжнародні ґранти, що загрожує 

робітникам таких установ великою кількістю безсонних ночей, слаженого 

графіку, великого обсягу робіт, контролю використаних грошей, але з іншого 

боку зарплатні, в залежності від кваліфікації, збільшуються до 4000-6000 грн, 

а деколи і до 10 000 грн. Повернемося до уявлень випускників шкіл і 

майбутніх екологів-абітурієнтів. Працюючи науковому інститути ви навряд 

чи будете рятувати планету, максимум, що ви зробите – це напишете про 

негативний вплив. 

 

Також можна вступити на аспірантуру свого вишу, не знаю чи це можна 

назвати працевлаштуванням, але в Києві так багато роблять не киян для того, 

щоб ще два роки можна було жити в гуртожитку, а це 100-200 грн/місяць, 

для порівняння квартири 200-400 доларів/місяць, якщо знімати ще з кимось. 

До того ж останнім часом збільшилась стипендія, яка зараз становить 

близько 1000 грн. Тож порахуйте самі, для того, щоб у вас лишалось на руках 

1000 грн, коли ви орендуєте квартиру, вам потрібно заробляти не менше 3000 

грн. 

 

А можна поїхати в заповідник, заказник та інші території або місця різного 

рівня заповідання і там працювати і здійснювати наукові дослідження. Але 

здебільшого ця робота не високо оцінюється 1500-2000 грн, деколи носить 



сезонних характер. Ніби ось вона, робота у заповіднику, але поспілкувавшись 

із лісниками та іншими працівниками т.зв. заповідного фонду, розумієш, що 

до природи вони більше відносяться як до ресурсу, ніж як до чогось 

прекрасного. 

 

Якщо ви твердо вирішили бути екологом, але у вас немає досвіду і вас нікуди 

не беруть, до того ж у вас є де жити і вас частково забезпечують грошима, ви 

можете піти в органи державної влади: державна екологічна інспекція, 

відділи екології при районних, місцевих радах, санепідемстанції тощо. В ці 

установи майже завжди триває набір співробітників, зарплата не висока 

всього близько 1000 грн, кар’єрне зростання дуже повільно, але при 

нормальних умовах ви зможете за 2 роки набратись досвіду і потім 

працевлаштуватись на іншу роботу, на яку раніше перешкодою був досвід. 

Але в цих установах ніхто з вами носитись не буде і здебільшого все буде 

спонукати до простого протирання штанів і відбування робочого часу, тому 

якщо ви дійсно хочете чогось навчитись, потрібно буде самому все шукати. 

Після 2 років, можна не звільнятись, а далі лишатись, можливо чекати 

підвищення, чим більше вислуга років, тим більше зв’язків, ти більше до вас 

будуть звертатись людей за допомогою, і якщо ви не цураєтесь, то зможете 

брати нормальні хабарі, або організувати плату за консультацію. 

 

З точки зору реалізації природоохоронних мрій випускників шкіл, працюючи 

у держустановах можна впасти у відчай від того, що ніби повноваження є, 

але нічого не дають зробити, щоб зберегти природу. 

 

Також без досвіду роботи залюбки беруть в громадські організації. Чомусь 

існує переконання, що раз громадські організації мають статус 

неприбутковості, то в них не можна заробляти пристойні гроші. На зустрічі 

випускників кафедри екології НаУКМА, яке організувала Студентська 

екологічна організація «ЕкоКлуб Зелена Хвиля», це переконання розвіяла 

випускниця кафедри, яка зараз працює в громадській організації і має ставку 

близько 5000 грн. З її слів все залежить від людини, наскільки вона само 

організована, скільки проектів зможе одночасно вести, як зможе проект 

організувати, на яке фінансування. В нас же з громадськими, і не тільки 

екологічними, що до них ідуть люди, для яких гроші не головне, скажімо, що 

вони взагалі про них не турбуються, або ігнорують можливо ці люди більше 

фанати своєї справи, а також люди, які не можуть себе реалізувати в інших 

сферах. Діяльність же громадської організації потребує такої ж 

професійності, як і при веденні бізнесу, без експертів їхня діяльність 

приречена на провал. 

 

 

 

Мені сподобалось, як викладач Б.М.Васльківський з ЕкоПрава Київ на парі з 

міжнародного екологічного права сказав, що громадські організації є 



наслідком створення громадянського суспільства, в нас же діяльністю 

громадських організацій намагаються закрити бездіяльність українського 

суспільства. Купці активістів тяжко змінити плачевну ситуацію стосовно 

ставлення органів державної влади до охорони навколишнього середовища, 

якщо суспільство інертно спостерігає і не висловлює підтримку їхнім акціям. 

 

Окремим випадком є робота в міжнародних установах і міжнародних 

громадських організаціях, які часто за умову ставлять відмінне знання 

англійської мови. Слід зазначити, що відмінне знання мов: англійської, 

німецької тощо це + 1000-1500 грн до вашої зарплатні. На розсилку 

випускників кафедри екології НаУКМА майже половину вакансій надходить 

саме від таких організацій, або іноземних корпорацій, які хочуть заснувати 

представництво в Україні, або розширити вже наявний бізнес. 

 

Перспективи для еколога в Україні багатообіцяючі. З’ясування стосунків між 

владними структурами, а також рейдерські атаки, все частіше проходять із 

застосуванням норм екологічного законодавства. Слід відзначити про 

наявність фактів накладання великих штрафів на підприємства за порушення 

екологічного законодавства, про які я читав в новинах, так наприклад: в 

м.Києві було оштрафоване підприємство на 200 тис грн за перешкоджання 

здійснення службових обов’язків екологічному інспектору (банально не 

пустили на територію); в м.Дніпропетровську штраф на 400 і 600 тис грн за 

прострочений дозвіл на викиди в атмосферне повітря. Тож, дотримання 

екологічного законодавства стає інструментом тиску, посада еколога на 

підприємстві перестає бути для галочки. Я зараз звільняюсь з посади 

Інженера з охорони навколишнього середовища ПІІ ТОВ «Укршпон» , у 

зв’язку зосередження уваги на громадській діяльності, так керівництво 

попросило знайти собі заміну: із 20 отриманих резюме, тільки 3 мали 

необхідний досвід, решта – випускники вишів. Еколог на підприємстві – 

найчастіше інженер з охорони навколишнього середовища, в деяких 

випадках виконує обов’язки інженера з охорони праці і (або) інженера з 

пожежної безпеки. За законодавством України на підприємстві, на якому 

працюють більше 50 осіб, має бути створенна окрема посада еколога, тому 

тут потенціал вакансій дуже великий. Здебільшого на підприємстві еколог 

тільки заважає виробництву, обов’язки якого забезпечити виконання 

екологічного законодавства, яке потребує багато часу, ресурсів, часто 

суперечливе і заплутане, що керівники вирішують в більшій мірі його 

ігнорувати, виконуючі тільки ключові вимоги, деяким керівники спеціально 

це роблять. Німець-аудитор за ISO 14001, сказав, що в Німеччині інженери з 

охорони праці, пожежної безпеки і екології в ролі практиканта перебувають 

на робочому місце 1 рік, потім працюють помічником головного інженера з 

охорони праці, пожежної безпеки і екології і тільки через 5-річного стажу 

можуть працювати самостійно. В нас же в багатьох випадків беруть не 

кваліфікованих екологів, тому не дивно, що законодавство не виконується, 

вони просто не знають що робити, так би мовити загалом ситуація двояка. 



 

Стосовно еколога на підприємстві, то для мене це було каторгою: з одного 

боку на парах постійно говорили про те, що потрібно оберігати природу, а з 

іншого – робота на підприємстві, яке займається деревообробкою, де на біржі 

сировини лежать тисячі кубометрів українських дубів і буків, якось тяжко 

для мене було мислити поняттями збереження природи, намагався себе 

налаштувати на те, що потрібно зменшувати вплив цієї діяльності. Або 

спробуйте сходити в промзону будь-якого міста так там же охороною 

довкілля і не пахне. 

 

Крім екологів на підприємстві, останнім часом актуальною є спеціальність 

спеціалістів-інженерів і спеціалістів-екологів з охорони атмосферного 

повітря. Це пов’язано з перспективами Україні у застосування Кіотського 

протоколу і торгівлями квотами викидів в атмосферне повітря, сума яких 

рахується мільярдами, тому близько року як строгішими стали вимоги щодо 

викидів в атмосферне повітря і наші підприємства виявились не готовими до 

цього. Цікаво спостерігати за екологами підприємств, які останнім часом 

забігали, почали перечитувати екологічне законодавство, постанови і 

розпорядження, тому що від них почали вимагати те, що потрібно мати за 

законом, але чомусь сто років ніхто не робив і не вимагав. 

 

Також новим для наших широт є впровадження системи екологічного 

менеджменту за ISO 14001:2004, яка за популярністю в світі і в Україні йде 

одразу за системою менеджменту якості за ISO 9001:2002. А у зв’язку із 

вступом в СОТ для підприємств, які експортують свою продукцію, ці 

сертифікації стають просто необхідністю. У зв’язку з цим, а також 

нещодавнім прийняттям закону «Про екологічний аудит» стають 

актуальними спеціальності, які необхідні для проведення аудиту, 

впровадження систем менеджменту і їх веденням на підприємстві. Слід 

зазначити, що для того, щоб стати екологічним аудитором необхідно близько 

4 років досвіду, а для того, щоб проводити аудит за ISO 14001 5 років. Таких 

спеціалістів в Україні десятки. Поряд з екологічним аудитом або навпаки 

популярним є також екологічне страхування. 

 

Окремого дослідження потребує бізнес, який ґрунтується на продажі 

екологічних продуктів і наданні екологічних послуг. 

 

Отож з попереднього матеріалу випливає, що для екологів настає час великих 

змін! Лишається тільки питанням скільки часу займе його настання. Скільки 

чекати 1-2 роки чи 5-10? 

 

 

І не забувайте ким би ви не були за спеціальністю ваша успішність в більшій 

мірі залежить від вас самих. Не варто піддаватись песимістичним настроям 

навколо. Частіше виявляйте власну ініціативу. Також не засиджуєтесь на 



одному місці, якщо вас не підвищують через 2-3 роки, змінюйте роботодавця, 

постійно удосконалюйтесь, крім того не забувайте приділяти увагу своїй 

сім’ї, друзям. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 

У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища. 

Затверджуються нові закони про захист природи, жорсткі екологічні 

стандарти, будуються очисні споруди на підприємствах.  

 

Екологи - це ті фахівці, які намагаються пояснити, чому висихають річки, 

риба гине або влітку випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, 

вплив промислових відходів на рослини, тварин і людей. Якщо вміст 

шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляють причини, складають 

прогноз розвитку ситуації. Фахівці вивчають наслідки запуску космічних 

ракет, контролюють діяльність шкідливих виробництв, стежать за 

утилізацією радіоактивних відходів. Вони з'ясовують причини природних 

катаклізмів і розробляють шляхи найменшого впливу людей на природу. 

Але, як і скрізь, значну частину часу віднімає оформлення різноманітної 

документації. 

Специфіка професії 

Плюси професії 

якщо пощастить часто будуть відрядження по країні;  

моральне задоволення від свідомості того, що в черговий раз вдалося 

запобігти забрудненню навколишнього середовища;  

найчастіше вільний графік;  

можливість самостійного прийняття рішень. 

Мінуси професії 

природоохоронні організації дуже сильно залежать від фінансування, а це 

позначається на рівні зарплат та наявністі роботи; 

нерідко доводиться працювати в екстремальних умовах,  

може бути небезпечною для здоров'я, тому що іноді доводиться мати справу 

з отруйними речовинами. 

Місце роботи 

 

У природоохоронних організаціях, муніципальних структурах, на великих 

підприємствах, де існує штатна одиниця еколог, наприклад, зведення будь-

якого промислового об'єкта обов'язково супроводжується оцінкою впливу на 

навколишнє середовище. 

Особисті якості 

 

Ця професія для потенційних борців, які володіють аналітичним складом 

розуму та які здатні довгими роками пробивати стіну нерозуміння. Ще одна 



необхідна якість - креативність. Воно допомагає вибрати потрібну форму 

спілкування зі ЗМІ. А гнучкість, дипломатичність, стресостійкість будуть в 

нагоді при конфліктах (які трапляються досить часто) з держструктурами та 

органами влади. 

Кар'єра 

 

Еколог починає кар'єру з позиції технічного помічника. Потім він може стати 

координатором і вести свій напрямок (в галузі ядерних проектів, токсичних 

забруднювачів, лісової сертифікації і т. п.). Наступна сходинка фахівець, що 

контролює декількох координаторів. Вища управлінська ланка виконавчий 

директор, директор з фінансів, по роботі з громадськістю. 

Освіта 

 

Без вищої освіти українському екологу не обійтися. Наприклад, щоб 

з'ясувати справжні причини забруднень, інспектору потрібно бути не лише 

фахівцем в галузі екології, але й гарним інженером. Керівництво підприємств 

часто обманює, приховує реальний масштаб викидів. Розібратися у всіх 

хитросплетіннях може тільки людина, яка розуміє технологію виробництва. 

Інженерні знання допомагають вирішувати проблеми і чисто технічного 

характеру.  

 

Крім цього, доводиться бути експертами, проводити аналізи, вести наукову 

роботу у багатьох галузях: живої природи, енергетиці, токсичних 

забрудненнях. Завдання еколога не лише знайти проблему, але й 

проаналізувати її, запропонувати шляхи рішення.  

 

Останнім часом екологам часто доводиться відстоювати свої позиції в 

державних структурах і суді. Потрібно аргументовано доводити серйозність 

ситуації, адже розмова ведеться з професіоналами, на рівні висновків та 

експертиз. Тут важливі лише факти. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Еколог – захисник суспільства і природи від руйнівного впливу техногенних 

факторів. 

 

В наш час, коли забруднення навколишнього середовища досягло критичної 

межі, професія еколога, як фахівця з безпеки життєдіяльності і охорони 

навколишнього середовища, набула першорядного значення.  

 

На всіх підприємствах і організаціях, діяльність яких пов’язана з 

використанням природних ресурсів, посада еколога є обов’язковою, тому що 

здійснення виробничої діяльності без виконання природоохоронних заходів 

неможливе.  



 

Спеціалісти цього фаху мають досконалі знання з екології та гідрології, 

раціонального природокористування та безпеки життєдіяльності, 

екологічного менеджменту, екологічної безпеки. 

 

Основні види й завдання професійної діяльності фахівців з екології та 

охорони навколишнього середовища: 

екологічний моніторинг впливу виробничої діяльності на навколишнє 

середовище; 

екологічна експертиза проектів та технологічних рішень; 

визначення і обґрунтування напрямків та шляхів раціонального використання 

природних ресурсів; 

визначення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності на виробництві; 

проведення екологічних досліджень сировини, готової продукції, умов праці 

тощо. 

 

 

Спеціалісти за фахом "Екологія і охорона навколишнього середовища” 

можуть займати посади: інженера-еколога; інспектора-еколога; техніка-

еколога; експерта-еколога; провідного спеціаліста з питань екології, охорони 

навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності; викладача з 

екологічних дисциплін.  

 

Вони можуть працювати в лабораторіях та відділах наукових закладів і 

виробничих підприємств, заповідних господарств, управліннях екобезпеки та 

санепідслужби природоохоронних відділах, навчальних закладах. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

 

 

Найменування професії  "Еколог"  

Домінуючий спосіб мислення 

Область базових знань № 1 і їхній рівень  природничі науки (біологія, фізика, 

хімія), рівень 3, високий (теоретичний) 

Область базових знань № 2 і їхній рівень  безпека, рівень 2, середній 

(практичне використання знань) 

Професійна область  охорона навколишнього середовища  

Міжособистісна взаємодія  рідке 

Домінуючий інтерес  дослідницький  

Додатковий інтерес  реалістичний  

Умови роботи  поза приміщенням, мобільний 

 

 

 



Домінуючі види діяльності: 

-вивчення і дослідження джерел забруднення природного середовища 

(забруднення атмосфери, водяних об'єктів, ґрунту); 

-розробка методів контролю за забрудненням природного середовища;  

-зменшення і ліквідація технологічних об'єктів забруднення;  

-оцінка впливу атмосферних викидів промислових підприємств на природне 

середовище (атмосферу, ґрунт, водяні об'єкти); 

-контроль за дотриманням організаціями правил і норм по охороні 

навколишнього середовища; 

-робота з очищення промислових вод і запобігання забруднення 

навколишнього середовища; 

-організація і планування раціонального природокористування на 

підприємстві й у регіоні; 

-оцінка економічного збитку від забруднення природного середовища; 

-організація заходів щодо охорони навколишнього середовища; 

-участь у перевірці відповідності технічного стану устаткування вимогам 

охорони навколишнього середовища; 

-здійснення заходів щодо впровадження нової техніки з урахуванням 

екологічних вимог; 

-розробка шляхів виходу з екологічної кризи. 

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності: 

Здібності: 

-аналітичні здібності; 

-математичні здібності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Роль СМИ в обществе 

 

В век глобальной информатизации и глобализации общества стало 

невозможно уклониться от прямого либо косвенного влияния СМИ.  

1. Что такое информация? Определение информации. 

 

2. Место информации в структуре психики личности. 

 

3. Влияние информационной среды на формирования психики. 

 

4. Как осуществляется управление социальными процессами на основе 

формирования информационного пространства?  

 

5. Способы обработки информации индивидами. 

 

6. Видение роли СМИ в официальной науке.  

Что такое информация вообще. 

 

Информация (образ) — некий смысл бытия, идея, предназначение или 

содержание, которое заключается в вербальном сообщении или выражено 

невербальным способом на том или ином материальном носителе, но без 

материального носителя сама по себе не существует, не воспринимается, не 

передаётся. 

 

В терминах наиболее общих категорий: нечто, объективно существующее, но 

не материальное, что передаётся в процессе взаимодействия, изменяющего 

состояние материи — отображения — от одного материального носителя к 

другому и не утрачивает своего объективного качества при смене 

материального носителя. 

 

То есть то, что можно обобщить под понятием “информация”, является 

объективной составляющей Мироздания. Информация в неразрывном 

триединстве с материей и мерой образует систему объективных неизменно 

первичных различий (предельных обобщений), составляющих основу жизни 

Мироздания. 

Место информации в структуре психики личности. 

 

Осознанно — осмысленная деятельность человека — это выражение его 

мировоззрения, через призму которого преломляются все потоки входящей 

информации, приносимой телесными и биополевыми органами чувств, и 

информации, встающей из памяти, которая соотносится с входящим потоком 

информации. 

 



В процессе накопления первичной информации ( образов, “мелодий” ) 

формируется мировоззрение индивида (основа его миропонимания). Поток 

образов и “мелодий”, приносимый органами чувств, соотносится со 

сложившимся на тот момент мировоззрением. На основе такого соотнесения, 

неким образом в психике индивида упреждающе, по отношению к течению 

событий во внешнем мире, моделируются варианты развития ситуации, а 

наилучший с субъективной точки зрения вариант ложится в основу 

поведения. Иными словами, восприятие информации индивидом всегда 

субъективно. В опрос в том, насколько адекватно субъективное восприятие 

отражает объективные события и явления, по отношению к которым индивид 

вырабатывает некую оценку (т.е. нравственный стандарт). Если информация 

об объективных событиях, явлениях искажена (намеренно либо не 

намеренно, либо искажена субъективизмом самого индивида), то и в этом 

случае индивид вырабатывает свое субъективное отношение к данному 

явлению, событию. В результате психической деятельности вырабатывается 

наиболее приемлемый индивиду вариант развития событий, даже если он не 

адекватен жизни в целом. Для самого индивида неадекватность 

мировосприятия по жизни может выражаться в разного рода невезении или 

неудачах на различных этапах жизни. 

 

Психика человека есть информационно-алгоритмическая система. 

Следовательно, результаты её деятельности зависят от характера 

поступающей информации и её обработки, обусловленной нравственностью, 

за управление информационными потоками в психике человека. То есть 

результаты обработки одной и той же информации у разных индивидов при 

различных нравственных стандартах будут различны. В качестве примера 

можно привести ситуацию, когда у впереди идущего перед вами человека из 

кармана выпадают деньги: если для вас нравственно приемлемо присвоить 

чужое, то вы промолчите; если же нет, то вы окликните этого человека и 

отдадите деньги. 

 

Так как психика индивида — это информация и алгоритмика ее обработки, то 

без информации не может быть психики, а вместе с тем и личности 

индивида. А от характера поступающей информации и алгоритмики 

(нравственности) ее обработки зависит становление и развитие личности 

индивида. 

Влияние информационной среды на формирования психики 

 

Человек существо социальное. Общение, обмен определенного рода 

информацией между субъектами, социальными группами людей — это 

неотъемлемая часть жизни общества и индивида, а также основа для того, 

чтобы стать человеком. Следовательно, общество формирует некую 

информационную среду — весь опыт, знания и навыки, передаваемые в 

преемственности поколений, запечатленные на различных материальных 

носителях . К примеру: памятники культуры, литература, традиции, сказки, 



предания и т.п.. То есть всё то, что не передается генетически. Становление 

личности, а также возможность стать человеком вне какого либо общества, 

невозможно. 

 

С точки зрения нейрофизиологии функциональная организация новой коры 

больших полушарий мозга у взрослых особей животных и людей не является 

сформировавшейся, консервативной функциональной системой — как 

считалось ранее — а подвержена значительной перестройке под влиянием 

средовой информации. 

 

Примером тому могут служить случаи с детьми “Маугли” не те, что по 

Киплингу, а те, что по определенным причинам буквально оказались на 

попечении у животных. После такой опеки у некоторых особей, которые, к 

слову, лишь образно походят на человека, наблюдаются повадки животных, 

пробуждаются животные инстинкты, копируются повадки животных, с 

которыми индивид проводит свою жизнь. 

 Если индивид находится в стае животных, вырасти из нее может только 

животное. После изъятия из животной среды , таких детей практически 

невозможно вернуть в общество в роли полноценных его членов. 

 

Главным источником информации о внешнем мире для индивида является 

первичная информация (даваемая в озарении), приносимая органами чувств, 

в процессе осмысления которой рождается новый вид информации – внутри-

социальная информация, как результат психической деятельности людей. 

Вся внутри-социальная информация объединяется под понятием культура 

общества, то есть культура общества есть информационная среда. Культура 

общества – это весь субъективный опыт (информация), накопленный 

индивидами, передаваемый в устной, письменной, графической форме, в 

форме не формализованных и не описанных навыков, осваиваемых в 

непосредственном общении людей. 

 

Культура в описанном выше смысле неоднородна и многогранна, она 

вбирает в себя множество локальных (региональных) культур – цивилизаций, 

народов и народностей (национальностей), религиозных и др. В глобальном 

историческом процессе “расцветали” и “угасали” различные региональные 

культуры. Каждая из них характеризовалась неким “смыслом жизни” — 

совокупностью идеалов, неким не формализованным замыслом 

жизнеустройства, выражающемся через культуру в деятельности и 

творчестве людей. То есть сам замысел жизнеустройства – первичен по 

отношению к культуре, в которой он выражается. Этот замысел — есть 

концепция развития общества ( работающая на цели лиц её 

сформировавших). 

 

Обмен информацией между индивидами и большими общностями людей 

позволяет строить более целостную картину мира, что позволяет выходить за 



рамки собственного восприятия окружающего мира. Сознанию индивида 

становится доступна информация, определенный опыт других людей, 

которыми можно воспользоваться в дальнейшем, не воспроизводя все этапы 

на пути к выработке того или иного знания. Эта информация ложится в 

основу выработки индивидом целеполагания, линии поведения, принятия 

управленческих решений. Н а её основе формируются стереотипы поведения 

и отношения к явлениям, процессам внешнего мира, другие поведенческие 

алгоритмы. Иными словами, культура общества (информационная среда) 

формирует в психике индивида, на определённых этапах развития, 

отношения к тем или иным явлениям. 

Управление социальными процессами на основе формирования 

информационного пространства. 

 

С развитием общества, от малых социальных групп до государственных 

образований, кол-во циркулирующей информации в обществе неуклонно 

росло. В малых общностях людей, формирование целей, путей их 

достижения, способов решения задач, стоящих перед этой общностью, 

возможно решить посредством прямого общения. В рамках современных 

государств, такой способ коммуникации “все со всеми” нереализуем. С 

развитием общества и техносферы такими средствами синхронизации стали 

средства массовой информации в их широком понимании, которые включают 

в себя все средства по передаче, хранению и распространению информации, 

начиная от книг и заканчивая интернетом. Стоит отметить то, что каждый 

носитель информации начиная от книги и заканчивая глобальной сетью 

Интернет, имеет свою скорость распространения и актуализации 

информации за единицу времени. Так, печатные издания в настоящий 

момент можно считать самыми медленными в деле распространения 

информации. Например для того чтобы написать, затем пустить в тираж, а 

потом еще продать, книге нужно проделать немалый путь, да и охват 

аудитории будет несоизмеримым с аудиторией радио, ТВ инетернета. Газета 

имеет скорость распространения, а также охват аудитории многим больше 

чем у книги. Но она также намного уступает радио, тв , интернету. На 

данный момент самой большой по охвату аудитории являются радио, тв и 

сеть интернет, Последний, к слову, уже обогнал по количеству пользователей 

радио и телевидение. Интернет уже стал неким агрегатором, куда потихоньку 

переориентируются печатные издания, радио, и телевидение. 

 

Государство — система профессионального управления делами 

общественной в целом значимости. Государство как «суперсубъект» 

возникает из потребности множества субъектов в том, чтобы природные и 

социальные явления, оказывающие воздействие на жизнь каждого из них, 

были под постоянным контролем и по возможности, под управлением и не 

оказывали вредоносного воздействия на жизнь людей. 

 



Одна из функций государства, интересующая нас в рамках данной работы – 

функция управления социальными процессами, протекающими в обществе, а 

также препятствие управлению извне. Эта задача решается на основе 

структурного способа управления –через законодательные, судебные и 

исполнительные структуры власти. Также управление может осуществляться 

безструктурным способом, в основе которого лежит преимущественно 

безадресное циркулярное распределение информации во множестве 

элементов (людей), составляющих суперсистему (общество). 

 

Так как каждый индивид, общество как общность субъектов и государство, 

ставят перед собой цели и пути их достижения, и для того чтобы эти цели и 

пути их решения не взаимоисключали друг друга в рамках одной общности, 

государства, а система управления общественными делами была 

предсказуема и управляема, встал вопрос о синхронизации большой массы 

людей – культурно, идейно (идеологически – по целям и путям их 

достижения). 

 

Таким инструментом, помимо образовательных стандартов, принятых в 

обществе, являются СМИ (средства массовой информации). Они выполняют 

связующую функцию между обществом и государством. 

 В связи с тем, что в больших общностях, государствах циркулирует 

огромное количество разнородной информации, встал вопрос о выборке 

определенного рода информации, важной в данный момент для общества. 

Степень важности информации определяется концепцией развития общества, 

ее целями и путями их достижения. Другими словами, оказывать 

управляющее воздействие на социальные процессы в обществе, через 

создание образов и идей, которые являются первичными к деятельности 

человека. Изначально формируется образ и идея, и только затем они 

реализуется в практической деятельности (если эти образы и идеи 

нравственно приемлемы). 

 

Как было сказано выше, от характера поступающей информации и 

алгоритмики её обработки зависит развитие и становление личности, и её 

практическая деятельность. Т.е. СМИ являются средством распространения 

управленчески значимой информации. Результатом распространение 

определённой информации выражается в статистике поведенческих 

закономерностей, выявляя которые можно предугадывать результат, то есть 

управлять. Следовательно, выборка информации из потока событий 

определяется целями управления. 

 

Итак, ввиду своей оперативности, динамичности в деле обновления и 

донесения новой информации, СМИ являются основным источником 

информации в пределах сложившейся культуры. 

 



Примерами такого управляющего воздействия на общество по средствам 

СМИ а так же кинематографа могут быть: 

 

Формирование образов кандидатов в предвыборном процессе. В результате, 

избиратель выбирает между образами, созданными СМИ, которые зачастую 

могут не соответствовать действительности. 

 

Журналы для девушек и женщин формирующие образ стандартов “красоты” 

и стереотипов поведения. Большинство глянцевых изданий посвящено моде, 

уходу за телом, сексу. Наряду с поверхностными текстами, не несущими 

ровным счетом ничего, кроме косвенной рекламы того или иного продукта, 

на страницах изданий присутствует в большом количестве реклама, 

насыщенная образами “идеалов”, “стандартов” красоты. Практически в 

каждом таком издании можно найти несколько страниц, посвященных сексу 

— как, где, с кем им лучше заниматься и когда. Советами как привести себя в 

порядок после бурной ночи и т.п. Не обходят стороной такие темы как 

занятие спортом, здоровое питание и т.д., что скорее служит разбавителем 

для основных поднимаемых тем в подобных изданиях. 

 

      

 

     

 

Формирования образа семьи через фильмы.Яркий пример — сериал 

«Счастливы вместе» , российская версия американского сериала “Женаты… 

с детьми”. По большому счету, если взять выборку практически всех 

голливудских фильмов, то полная нормальная семья в этих фильмах редкое 

явление. Также интересен тот факт, что все американские супергерои — 

сироты либо не из полной семьи. 

 

 

 

Образ “успешного” человека. Как стать “успешным”. В этом образе 

выражается демонический строй психики, где “успешен” тот, кто взобрался 

на вершину некой социальной пирамиды, а то, что взбирался по головам 

остальных, оправдывается целью. То есть принцип «цель оправдывает 

средства » – нравственно приемлем. 

 

Таким образом, встает вопрос, о том, как можно в психику индивида 

загрузить то, что еще вчера для него было неприемлемо. Это вопрос о 

способах обработки информации, поступающей в психику. 

Способы обработки информации индивидами. 

 

По жизни человеку многое приходится принимать на веру, т.к. возможности 

каждого в отдельности индивида ограничены его органами чувств и 



биополевыми структурами. Если индивид выбирает путь неверия, то весь 

мир в его представлении будет ограничен сугубо его органами чувств (то 

есть личным опытом и т.п.). Ни одному индивиду не под силу заменить 

собой все человечество и его потенциал, посему многое нам приходится 

принимать именно на веру. 

 

Психика человека постоянно находится в режиме решения 

неопределенностей по отношению к тем или иным явлениям. Вера же 

позволяет расширить мировоззрение и миропонимание до границ 

Объективной реальности, будучи способной объять всё. Однако при таком 

подходе сразу же встаёт вопрос об истинности принимаемого на веру. 

 

Вопрос о способах обработки получаемой индивидами информации широко 

не встаёт и не осознаётся, за исключением ограниченного числа индивидов 

составляющих определённые субкультуры — тех кто осознаёт роль 

информации как инструмента управления обществом на основе 

бесструктурного распределения информации со статистически 

предсказуемыми результатами. 

 

Первый способ представлен на схеме 1 ниже. Поток воспринимаемой 

информации, поступающей из организма и из внешней среды, обладает 

наивысшей приоритетностью. Он непосредственно подаётся на вход 

алгоритма выработки управленческого решения. Соотнесение его с 

содержимым памяти — мировоззрением и миропониманием — в процессе 

обработки носит настолько поверхностный характер, что им можно в 

рассмотрении пренебречь. По этой причине память — мировоззрение и 

миропонимание — на схеме не показаны. 

 

 

Второй способ представлен на схеме 2 ниже. Информация, поступающая из 

внешней среды, загружается непосредственно в долговременную память, т.е. 

в мировоззрение и миропонимание, а алгоритм выработки управленческого 

решения черпает информацию из долговременной памяти, и в самом 

процессе выработки решения сопоставляет входные потоки информации с 

информацией, уже наличествующей в памяти. 

 

 

Третий способ представлен на схеме 3 ниже. Информация, поступающая из 

внешней среды, достоверность которой сомнительна, алгоритмом-сторожем 

загружается в «буферную память» временного хранения(на схеме она 

обозначена надписью «Карантин»). Некий алгоритм-ревизор в 

«Преобразователе информации», выполняя в данном варианте роль 

защитника мировоззрения и миропонимания от внедрения в них 

недостоверной информации, анализирует информацию в буферной памяти 

«Карантина» и присваивает ей значения: «ложь» — «истина» — «требует 



дополнительной проверки» и т.п. Только после этого определения и 

снабжения информационного модуля соответствующим маркером («ложь» 

— «истина» и т.п.) алгоритм-ревизор перегружает информацию из 

«Карантина» в долговременную память, информационная база которой 

обладает более высокой значимостью для алгоритма выработки 

управленческого решения, чем входные потоки информации. Также 

«Преобразователь информации» осуществляет совершенствование 

алгоритма-сторожа, распределяющего входной поток информации между 

«Карантином» и остальной памятью. 

 

 

Управленческое решение строится, как и при втором способе в процессе 

сопоставления информации, уже наличествующей в долговременной памяти 

(мировоззрении и миропонимании), с информацией входных потоков. 

Однако информация, помещённая в «Карантин», не может стать основой 

выработки управленческих решений, по крайней мере, — особо значимых 

решений, неосуществимость которых неприемлема. При прочих равных 

условиях, время реакции системы на поступление информации из внешней 

среды растёт от первой схемы к третьей; т.е. быстродействие, оцениваемое 

по времени реакции на воздействие, падает. 

 

Однако, если в информационном потоке, поступающем в систему из внешней 

среды, присутствует помеха типа «бессмысленный шум» или помеха типа 

«наваждение», в котором выражается целенаправленная попытка извне 

изменить самоуправление нашей системы в соответствии с чуждой нам 

концепцией управления ею, то устойчивость процесса самоуправления растёт 

от первой схемы к третьей, поскольку растёт помехозащищённость 

выработки управляющего воздействия, которое строится на основе 

стабильной или медленно изменяющейся информационной базы 

долговременной памяти в целом. 

 

· В первой схеме «шум» и «наваждения» (т.е. недостоверная информация) 

являются непосредственной информационной базой выработки 

управленческого решения. При этом «шумы» и «наваждения» могут 

представлять собой целенаправленный поток управления извне, если реакция 

системы на различные варианты внешнего воздействия предсказуема для 

внешних субъектов. 

 

· Во второй схеме «шум» и «наваждения» включаются в информационную 

базу выработки управленческого решения и по мере того, как ими 

замусоривается долговременная память и они бесконтрольно вовлекаются в 

алгоритм выработки управленческого решения в качестве достоверной 

информации, на основе которой оно вырабатывается. 

 



· В третьей схеме «шум» и «наваждения», прежде чем войти в 

информационную базу, на основе которой вырабатывается управленческое 

решение и строится поведение системы, должны обмануть алгоритм-сторож 

и алгоритм-ревизор, перегружающий информацию из буферной памяти 

временного хранения в долговременную память и определяющий 

принадлежность информации к взаимно непересекающимся категориям 

«ложно», «истинно», «требует дополнительной проверки». 

 

Соответственно, если система самоуправляется по третьей схеме, то чтобы 

навязать ей чуждое внешнее управление, следует либо загрузить 

информацию в долговременную память «контрабандой» в обход алгоритма-

сторожа; либо остановить алгоритм-сторож и алгоритм-ревизор — и тем 

самым перевести систему на вторую схему управления; либо подать на вход 

системы информационный поток «шумов» и «наваждений» такой 

интенсивности, чтобы управление по третьей или второй схеме потеряло 

устойчивость вследствие недостаточного быстродействия и система перешла 

на управление по первой схеме, которой свойственна скорейшая реакция на 

информацию, непосредственно поступающую из внешней среды, при 

практически полной утрате памяти в процессе выработки управленческих 

решений. Но и первая схема обладает своими пределами устойчивости. В 

алгоритмике психики людей потеря устойчивости самоуправления по первой 

схеме проявляется либо в форме ступора (отсутствие какой-либо реакции на 

течение событий: это ещё одно состояние, которое может быть 

охарактеризовано поговоркой «башню клинит») либо в форме истерики 

(эмоционального срыва, в котором реакция несообразна и несоразмерна 

течению событий). 

 

С точки зрения обеспечения информационной безопасности в смысле 

устойчивости самоуправления по определённой концепции, в которой 

определены цели управления и средства их достижения, нормальной 

является третья схема самоуправления и обработки информации в психике. 

Первая схема управления допустима для управления в чрезвычайных 

ситуациях, в которых предпочтительнее хоть какое-то управление, чем 

полный отказ от управленческого воздействия на течение событий. Вторая 

схема — это ущербная третья схема. 

 

Человеческая психика, если это психика нормального человека (т.е. 

достигшего человечного типа строя психики), генетически настроена на 

осуществление третьей схемы самоуправления на основе мозаичного 

мировоззрения и миропонимания, развиваемых в направлении «от общего к 

частностям». 

 

Безструктурное распределение информации, в частности — чужое готовое к 

употреблению «авторитетное мнение», в толпо-«элитарной» культуре 

большинством не воспринимается в качестве внешнего управляющего 



воздействия в отношении их поведения. По этому в подобных обществах 

устоялось мнение о том, что все происходит как бы само-собой. 

Видение роли СМИ в официальной науке. 

 

В целом, как это не парадоксально, у официально науки, не существует 

единого мнения в отношении СМИ, мы лишь приведем одного из 

авторитетов от науки.  

 

Например, Е. П. Прохоров (Евгений Павлович Прохоров (7 марта 1931 — 16 

ноября 2011[1]) — российский социолог, создатель советской, а затем и 

современной российской теорий журналистики. Считая журналистику 

полнофункциональной системой, выделяет следующие шесть функций 

журналистики: 

 

1. коммуникативную — функцию общения, налаживания контакта, которую 

автор называет исходной функцией журналистики; 

 

2. непосредственно-организаторскую, в которой наиболее наглядно 

проявляется роль журналистики как «четвертой власти» в обществе; 

 

3. идеологическую (социально-ориентирующую), связанную со стремлением 

оказать глубокое влияние на мировоззренческие основы и ценностные 

ориентации аудитории, на самосознание людей, их идеалы и стремления, 

включая мотивацию поведенческих актов; 

 

4. культурно-образовательную, заключающуюся, по мнению автора, в том, 

чтобы, будучи одним из институтов культуры общества, участвовать в 

пропаганде и распространении в жизни общества высоких культурных 

ценностей, воспитывать людей на образцах общемировой культуры, тем 

самым способствуя всестороннему развитию человека; 

 

5. рекламно-справочную, связанную с удовлетворением утилитарных 

запросов в связи с миром увлечений разных слоев аудитории (сад, огород, 

туризм, 

 

коллекционирование, шахматы и т. д. и т. п.)»; 

 

6. рекреативную (развлечения, снятия напряжения, получение удовольствия). 

 

Следует отметить, что непонятно выделение автором непосредственно – 

организаторской функции. Ведь, поскольку журналистика является и 

четвертой властью в обществе, стало быть, она влияет и на мировоззрение 

людей, обуславливает их поведение. Следовательно, эту функцию можно 

объединить с идеологической. 

 



Все сводится к управляющему воздействию на индивида, и тут уже не столь 

важно – через рекламно-справочную функцию СМИ, либо через скандально-

развлекательную их функцию — т.к. все СМИ формируют в умах людей 

некие образы и идеи. 

 

Следует отметить тот факт, что в списке функций журналистики Е. П. 

Прохоров наравне с другими функциями СМИ, ставит и функцию 

идеологическую, хотя, в нашем понимании, идеология определяет все 

остальные выделенные им функции — то есть является объемлющей по 

отношению ко всем выделенным Прохоровым функциям. 

 

Такая иерархия функций в СМИ порождает несколько отдельных 

направлений в СМИ, где реклама, развлечения и т.д. существуют как бы сами 

по себе в независимости от главенствующей идеологии и культуры.  

 

К примеру: 

 

Такие как : Рекламщики, ПРщики и пр. – Оказывают непосредственно 

управляющее воздействие на общество либо отдельно взятую группу 

индивидов, которые рассматриваются в качестве потребителей 

рекламируемых товаров или услуг. Зачастую прибегая к манипулятивным 

методам воздействия на общество в обход сознания, нередко действуя через 

основные человеческие инстинкты. В большинстве случаев рекламщики от 

мало до велика не задаются вопросом о том, как их манипуляции 

сказываются на обществе в целом. Они действуют сугубо в рамках 

заложенной алгоритмики и ее комбинаторных вариаций, в большинстве 

своем не осознают на какие более объемлющие цели они могут работать. 

Этот вопрос в принципе не обсуждается, т.к. в этом случае работает принцип 

“цель оправдывает средства”. 

 

Идеологи: Зачастую это газеты, ТВ, интернет издания различных 

политических сил в обществе — левые , правые, демократы, коммунисты и т. 

д. либо гос. СМИ с политикой по оглашению формирующие единое 

информационное пространство. Целью таких информационных ресурсов 

является популяризация в обществе своих взглядов и идей относительно 

устройства общества и его управления. Немалую роль в современных 

“независимых” СМИ играет и “изобличение” ныне действующей власти либо 

идеологического конкурента и курса им проводимым. На практике таких 

ресурсов огромное множество. Некоторые из них могут быть более или 

менее радикальны в своих воззрениях, но все работают на одну цель. 

Методами донесения определенной идеологии до общественности являются: 

1. Оглашение своих принципов работы и воззрений. 2. Выборка из потока 

событий определенного рода информации, из которой в дальнейшем 

формируются информационные блоки в виде новостей, которые зачастую 

публикуются с уже заложенными в них причинами и следствиями, 



проливающими “свет” на оглашаемое событие, его причины и возможных 

виновников и то, как это могло бы быть будь в обществе другая идеология. 

Тем самым СМИ формируют негативное либо положительное отношение 

общественности к тому или иному явлению. То есть в информационном 

сообщении как правило, косвенно либо прямо указывается виновник события 

в видении «идеологов» данных медиа. 

 

Развлекальщики, коммуникаторы. 

 

Создают информационный продукт с целью привлечь наибольшее число 

потребителей, а также по максимуму занять их свободное время 

потреблением данного продукта, что отражается на их рейтингах, 

определяющих стоимость размещения рекламы, которая составляет их 

основной доход. По сути, они работают в связке и зависят друг от друга. 

 

Различного рода информационные порталы, освещающие сугубо 

общественные события, якобы не касающиеся политики. Форумы, для 

выражения общественностью своих мнений по отношению к освещаемым 

событиям. 

 

В Западной культуре, доминирующей в мире, в том числе и в западных СМИ, 

по оглашению провозглашается приверженность к отсутствию некой единой 

идеологии, а также принцип “плюрализма мнений”, выражающийся в праве 

на “истинность” множества несовместимых между собой мнений об одном и 

том же объективном процессе, безотносительно к тому, какие мнения ложны, 

а какие истинны. 

 По умолчанию главенствует идеология которую можно выразить в двух 

словах — “выгодно продай”, ей привержены все вышеперечисленные 

направления в СМИ, а так же вся Западная библейская культура. Плюрализм 

мнений разрушителен по отношению к обществу, поскольку в обществе, не 

обладающем методологией познания, большинство мнений вздорны и не 

представляют собой выражения разных граней одной и той же общей для 

всех объективной Правды-Истины. Этот принцип является выражением 

“калейдоскопа” мировоззрения, а также направлен на его формирование в 

толпе, не обладающей методологией познания, через призму которого можно 

было бы выработать субъективное видение объективных явлений и 

процессов. 

 

В процессе глобализации и развития современных средств 

телекоммуникации, границы в информационном пространстве между 

государствами стираются и взаимопроникают в друг друга, образуя тем 

самым глобальное информационное пространство. Принципы организации и 

функционирования глобального информационного пространства остаются 

прежними — снхронизация людей по целям, их приоритетности и путям их 

достижения, выборка из потока событий определенного рода информации, 



управление социальными процессами в обществе. Цели управления 

определяются первоначальным замыслом, то есть концепцией управления. 

Общество в котором роль СМИ не осознаётся в описанном выше виде 

производителями информационного продукта, а также его потребителями, и 

концепция развития общества не выявлена, обречено работать на чуждые 

цели, зачастую запускающие разрушительные процессы деградации в этом 

обществе. 

 

 

СМРАД (Средства массовой рекламы агитации и дезинформации) 

 

Текущее состояние глобального информационного пространства можно 

выразить в аббревиатуре СМРАД (Средство массовой рекламы, агитации и 

дезинформации). Сами по себе СМИ как инструмент могут использоваться 

для достижения различных целей, будут ли они созидательные либо 

разрушительные по отношению к обществу, определяется концепцией 

развития общества. 

 

 

 

 

 

 


