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У статті здійснено природничо-науковий аналіз екологічної взаємодії 
між людиною і світом та визначено поняття екологічно орієнтованої сві-
домості. Акцентовано увагу на екологічному імперативі і його ролі у фор-
муванні особливого типу особистості та створенні нової антропологічної 
парадигми. Проаналізовано специфіку сприйняття людиною навколиш-
нього світу як смислового витягання інформації, яке обумовлює особли-
вості екологічно орієнтованої свідомості. Обґрунтована потреба в імпера-
тивності екологічної орієнтації свідомості для сучасного світогляду.
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СОЗНАНИЯ НА СОВРЕМЕННОЙ СТАДИИ 

ОбщЕСТВЕННОГО РОЗВИТИЯ
В статье осуществлен естественнонаучный анализ экологического взаи-

модействия между человеком и миром и определено понятие экологически 
ориентированного сознания. Акцентировано внимание на экологическом 
императиве и его роли в формировании особого типа личности и созда-
нии новой антропологической парадигмы. Проанализирована специфика 
восприятия человеком окружающего мира как смыслового извлечения 
информации, обусловливающим особенности экологически ориентирован-
ного сознания. Обоснована потребность в императивности экологической 
ориентации сознания для современного мировоззрения.  

Ключевые слова: экологическое сознание, новая антропологическая 
парадигма, экологический императив, экологический подход, экологиче-
ская ориентация.

Сучасні проблеми цивілізаційного розвитку безпосеред-
ньо пов'язані з перспективами взаємовідносин біосфери і 
людини, яким присвячено багато робот В.І. Вернадського, 
І.Т.Фролова, Н.Н.Моісеєва. Проблеми наукової картини сві-
ту і нових світоглядних орієнтирів цивілізаційного розвитку, 
гармонізуючого розвитку в контексті вирішення екологічних 
проблем, екологізації сучасної науки піднімаються в робо-
тах Е.В. Гірусова, причини виникнення екологічної кризи і 
шляхи її вирішення розглядаються в працях С.Л. Бобильова, 
Е.В. Гірусова, А.Л. Новосьолова, В.А. Лось, А.В. Яблокова, 
А.Л. Яншина. Поняття екологічної свідомості досліджують-
ся в роботах Е.В. Гірусова, А.А. Горєлова, В.Д. Комарова, 
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О.М. Кочергіна, Ю.Г. Маркова, Д.Ж. Марковича та ін. 
Деякі аспекти екологічної свідомості піднімаються в роботах 
Е.В.Гірусова, В. І.Медведєва, А.А.Алдашової та А.А.Горєлова .

Незважаючи на настільки численні дослідження вітчиз-
няних і зарубіжних авторів, що стосуються проблем цивілі-
заційного розвитку, сутності свідомості взагалі, буття лю-
дини і певних аспектів екологічної свідомості, питання сут-
ності екологічно орієнтованої свідомості, її ролі в сучасному 
світогляді і у формуванні нової антропологічної парадигми, 
що вимагають інтегративного рішення з боку природних і 
соціально-гуманітарних наук, залишаються не вирішеними 
і вимагають нового переосмислення в сучасних умовах.

Метою дослідження було визначити специфіку екологіч-
но орієнтованої свідомості, її місце в сучасному світогляді і 
роль у формуванні нової антропологічної парадигми. 

Для досягнення мети в дослідженні поставлені такі 
завдання:1) На основі природничо-наукового аналізу пока-
зати, що екологічна взаємодія між людиною і світом можли-
ва завдяки стимульній інформації, що знаходиться в струк-
турованому оптичному ладі; 2) Дати визначення екологічно 
орієнтованої свідомості, виділити і проаналізувати її сутнісні 
характеристики, показати імперативність екологічної орі-
єнтації свідомості для сучасного світогляду; 3) На підставі 
виявлених особливостей екологічно орієнтованої свідомості 
як імперативу сучасного світогляду показати її роль у фор-
муванні особливого типу особистості, яка має новим типом 
світогляду, що має стати основою для формування нової ан-
тропологічної парадигми.

Проблема цивілізаційного розвитку в XXI столітті в умо-
вах безпрецедентного впливу з боку людини на природу і в 
той же час її прогресуючої залежності від середовища про-
живання особливо гостра в сучасних умовах світової еконо-
мічної кризи. Людство виступає як єдине співтовариство з 
точки зору впливу на сферу життя, обумовленого сучасним 
розвитком науки і техніки. Науково-технічний прогрес має 
наслідки двоякого характеру. З одного боку, він несе певні 
блага і комфортні умови для діяльності людини, а, з іншо-
го, він став однією з причин глобальної екологічної кризи. 
Екологічна безпека є невід'ємною частиною державної без-
пеки. Політичні діячі підміняють реальність спрощеними 
ілюзіями, а це загрожує дуже серйозними наслідками для 
суспільства. Вирішити багато соціальних проблем, в першу 
чергу боротьби з тотальним захворюванням раком, СНІДом 
тощо, неможливо без принципової зміни екологічної ситуації.
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Майже всі несприятливі сторони сучасної екологічної си-
туації пов'язані з традиційною культурою сучасної людини. 
Отже гармонізацію взаємовідносин суспільства і природи 
необхідно починати з екологізації морального вигляду самої 
людини. Тоді екологічна проблема постає як двоєдина про-
блема: збереження природного середовища і формування 
нової людини. До цих пір основні зусилля людей були спря-
мовані на пізнання навколишнього світу з метою його пере-
будови та адаптації до себе. Надалі слід чекати перенесення 
максимуму зусиль суспільства на пізнання людини, не тіль-
ки її фізичної, а й духовної природи з метою все більш повної 
адаптації її до навколишнього світу. Так як чисто технокра-
тичний підхід до екологічної проблеми не просто вузький і об-
межений, він несе загибель для природи і людини, бо скидає 
з рахунку духовно-моральні підстави людського ставлення 
до природи, байдуже «відсуває» і цинічно зневажає ціннісно-
смислові пласти цього відношення, що живлять те глибинне 
почуття до природи, без якого немає людини. Відповідальне 
ставлення до природи потрібне не тільки їй (природі), та-
кож воно потрібне самій людині, щоб стати – бути людиною, 
щоб зберігати і розвивати повноту і гідність свого людського 
буття. В. О. Сухомлинський говорив, що «на кожному кроці 
чуєш: вік математики, вік електроніки, століття космосу... 
Всі ці вирази не відображають суті того, що відбувається в 
наш час. Світ вступає в століття Людини – ось що головне».
[13,с.212] І від того, якою ця людина буде, яка буде система 
її моральних цінностей, залежить не тільки її особиста доля, 
а й – не буде перебільшенням сказати – доля всього світу. 
Саме морально-екологічний вигляд виступає як інтегратив-
ний вираз світоглядної культури та зрілості цієї людини як 
громадянина, будівничого суспільства, культури, гідної лю-
дини. Тому морально-екологічна подоба цієї людини турбує 
сьогодні всіх, кому небайдужа доля людства і цивілізації.

Необхідно відзначити, що всі сучасні глобальні пробле-
ми мають антропологічну причину, витоки якої закладені в 
глибинах свідомості людини, в її ціннісних орієнтаціях, мо-
делях ставлення до світу природи і світу іншого, моральних 
принципах поведінки, у всьому, що ми можемо назвати люд-
ським, в її світогляді. Для усунення антропологічної ката-
строфи, необхідно формування іншого світогляду, створення 
нової загальної картини світу, яка б не елімінувала, а осо-
бливим чином передбачала наявність в ній людини. Так, по-
діляючи погляди Н.Н.Моісеєва стосовно категорії «екологіч-
ного імперативу», деякі види людської діяльності, особливо 
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ступінь її впливу на природу, повинні бути строго обмежени-
ми і контрольованими[9, с.12-13].

Сьогодні дослідники в напрямку екологічної свідомості 
бачать альтернативу аморальності та бездуховності. Він по-
стає заміною втрачених ідеалів та своєрідним інтегруючим 
початком розвитку людства. У зв'язку з цим з'являється 
проблема вироблення у кожного члена суспільства відпо-
відальності за збереження життєпридатності властивостей 
біосфери. Тобто переорієнтація свідомості, пов'язана зі змі-
ною ціннісного статусу природи і формуванням екологічного 
аспекту свідомості кожної людини.

Дискусії з цих питань ведуться досить гостро. І це не ви-
падково. Багато років у суспільстві існував той самий стерео-
тип ставлення до природи. Але парадокс полягає в тому, що 
екологія як одна з принципових характеристик світогляду 
сучасної людини, сприймається лише як охорона природи. 
Насправді екологічна свідомість, крім цього, пов'язана з мо-
ральною свідомістю в тому числі з ідеєю гуманізму. Інакше 
кажучи, історичне становлення особистості можна розгляда-
ти і як становлення її моральної свідомості. Одне з фундамен-
тальних протиріч, з яким зіткнулося людство на цьому шля-
ху, – це протиріччя між недостатнім моральним розвитком 
і надзвичайно зрослими інтелектуально-технологічними 
можливостями. Не треба бути пророком, щоб побачити, як 
сила комп'ютерного століття загрозливо з'єдналася з морал-
лю кам'яного віку.

Аналіз об'єктивних умов і суб'єктивних факторів сучасної 
екологічної ситуації неминуче призводить до постановки про-
блеми якісного перетворення старих цінностей, формування 
принципово нових ідеалів та цілей на базі екологічного мис-
лення. Зростання питомої ваги екогуманістичних цінностей 
у житті суспільства – один з основних критеріїв суспільного 
прогресу і процесу становлення нової людини. Даний процес 
повинен ґрунтуватися як на традиційних ідеях гуманізму, 
так і на відповідальному, дбайливому ставленні до приро-
ди. Звернення до життєво важливої   та актуальної проблеми 
переосмислення, філософської рефлексії ставлення людини 
до природи, місця людини в «живій речовині», в Універсумі 
породжене існуючою реальністю, яка характеризується 
прагматичним, утилітаристським протиставленням людини 
природі, свого Его всій об'єктивній реальності. У результаті 
життя знецінилося, ставши товаром, об'єктом перетворення 
з боку людини з метою задоволення своїх матеріальних по-
треб. Людина волюнтаристськи взяла на себе право реалі-
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зовувати свої амбіції і комплекси за рахунок природи, що 
породило сучасну екологічну кризу. Напрямок виходу з цієї 
кризи вказали вчені – натуралісти: гуманістична антропо-
логічна парадигма на основі екологічного імперативу.

Сучасну стадію соціально-економічного розвитку постін-
дустріального суспільства визначають як інформаційну. 
Японські і західні дослідники вважають, що в такому типі 
суспільства знання та інформація, інтерактивна комуніка-
ція є основними агентами соціальних і політичних змін в су-
часному суспільстві[10,с.118-124;14,с. 420-430]. Інформація 
стає ключовим чинником виробництва. Відбувається демаси-
фікація, індивідуалізація товарів і послуг. «Інтелектуальні 
технології» оголошуються методами раціонально-технічного 
вирішення різних, в тому числі екологічних, проблем. Масове 
виробництво замінилося більш індивідуалізованим, соціаль-
ні зв'язки стали більш мобільними а, отже менш стійкими. 
Соціальні суб'єкти стали легко взаємозамінні. Культурне 
життя змістилося з реального у віртуальну сферу. Ці про-
цеси відбилися в сучасному світогляді, який можна назвати 
інформаційно-прагматичним. Він характеризується фраг-
ментарністю, відсутністю будь-якої домінанти. Образ світу 
формується через фрагменти-екрани, монітори-вікна. З од-
ного боку протест, а з іншого загроза загибелі викликали іс-
торичну необхідність формування нового типу світогляду, в 
основу якого має лягти екологічна орієнтація свідомості.

Глобальний характер екологічних проблем, зростання еко-
логічних небезпек, необхідність створення умов для їх подо-
лання на основі зусиль народів і держав дозволяє актуалізу-
вати питання про цілісність, глибину, повноту та системність 
відображення «екологічного»   у свідомості людей. Потрібно опе-
раціоналізувати поняття «екологічна свідомість», наблизити 
до цілей і завдань вивчення сприйняття людьми проблем на-
вколишнього середовища. Багатошаровість відносин і зв'язків 
людини і природи обумовлює складну структуру екологічної 
свідомості. В екологічній свідомості відбиваються не тільки 
раціонально-інтелектуальні сторони цих відносин і зв'язків, 
а й чуттєво-емоційна сторона екологічної свідомості певним 
чином синтезується з висновками, узагальненнями і т.д. 
Існують злиті структурні утворення – типи екологічних уяв-
лень або типи екологічного світовідчуття, які в якості інтеграль-
них показників станів масової екологічної свідомості містять 
в собі і відображають:1)наявність інтересу до проблем збере-
ження і поліпшення навколишнього середовища; 2) рівень ін-
формованості та знань, обізнаності та розуміння екологічних 
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проблем, причин виникнення, заходів і способів їх вирішення; 
певну ступінь заклопотаності носіїв екологічної свідомості 
позиціями, точками зору інших людей, громадською дум-
кою населення в цілому і окремих його груп; 3) рівень усві-
домлення особистої та колективної відповідальності за стан 
навколишнього середовища і причетності до того, як ці про-
блеми будуть вирішуватися на різних рівнях суспільства; 4) 
готовність до дій і жертв, продиктована сучасним науковим 
розумінням відносин людини і навколишнього середовища.

Аналіз стану масової екологічної свідомості та аналіз 
повідомлень засобів масової комунікації, зокрема теле-
бачення, радіо, преси, екологічного змісту може виявити 
весь соціально-культурний контекст, яким породжуються 
масові екологічні уявлення, норми, цінності та традиції. 
Усвідомлення важливості, комплексності екологічних про-
блем і привнесена в соціальне мислення людини турбота про 
необхідність широких і загальних заходів щодо збереження 
та поліпшення навколишнього середовища має велике зна-
чення для доль прийдешніх поколінь. Переважний ідеаль-
ний екологічний світогляд людей характеризують такі поєд-
нання знань, цінностей, практичних норм, які допомагають 
індивіду, групі, шару, суспільству в цілому глибоко розуміти 
суть реальних екологічних проблем, виробляти гнучкі реак-
ції на справжні і майбутні ситуації, гармонізувати зв'язки і 
відносини людей одна з одною і з природою.

Екологічна свідомість – це відображення в суспільній сві-
домості взаємодії людини як істоти соціальної з навколиш-
нім природним середовищем, передумовою якого є знання 
об'єктивних закономірностей самої природи. 

Але екологічна свідомість – це не просто форма свідомос-
ті. Екологізації піддається не якась заздалегідь обумовлена   
сфера, зміни торкнуться суспільної свідомості на всіх її рів-
нях і в усіх проявах.

Для формування екологічно орієнтованої свідомості не-
обхідно специфічне розуміння реальності, в якій існує лю-
дина, званої екологічним світом, який являє собою певний 
рівень загальнонаукової картині світу, розглянутої В.І. 
Вернадським[3, с.125-130], який ввів в неї поняття «живої 
речовини». Перш за все необхідно визнання гетерогеннос-
ті екологічного знання, практичної неможливості вважати 
екологію єдиною наукою. Тому розглядаючи проблему еко-
логічно орієнтованої свідомості, потрібно звертатися до фі-
лософських узагальнень, психологічних вчень і ідей вчених-
натуралістів. На думку В.А. Кобилянського, екологічний 
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підхід – це центрально-орієнтований (центрований) варіант 
системного підходу. Однак необхідно розрізняти по-перше, 
власне екологічний та, по-друге, просто екоорієнтований під-
ходи. Екоорієнтований підхід (екопідхід) володіє загальнона-
укових статусом, він покликаний досліджувати ековідносини 
в рамках деякої екосистеми і застосовується при певних ситу-
аціях у всіх науках. Використання цього підходу не означає 
виходу за межі біологічного і соціального знання, хоча і екоорі-
єнтованим, що здобуває певне екозабарвлення. Екологічним 
є тільки підхід до дослідження особливих сфер дійсності – 
особливих екосистем, в яких центральний об'єкт і екосере-
довище мають якісно неоднорідний характер[7, с.47-60].

Для підтвердження можна навести слова В.Г. Борзенкова 
про те, що сформована наукова картина світу представляє 
природу як «царство строго необхідних законів». При такій 
картині для природи не просто не знаходилося місця, а ви-
ключалося існування всього того, що століттями асоціювало-
ся з людиною. [1, стр.203]

Процес виникнення якісно нового стилю мислення роз-
глядається так: на якому рівні починають відбуватися змі-
ни і в свідомості людства і в свідомості однієї людини. Не 
можна пов'язувати цей процес тільки з проникненням на-
укових ідей в масову свідомість. Істинність доводів на-
уки служить гарантом того, що вони будуть прийняті сус-
пільною свідомістю і втілені на практиці. Тут працюють 
різні механізми, в тому числі психологічні, що відкида-
ють «незручну інформацію». Тому наукові передумови по-
винні доповнюватися культурними, політичними та ін. 
Під екологізацією маються на увазі зміни звичного ходу мис-
лення, поглядів, цілей, принципів, переконань, що відбува-
ються свідомо і несвідомо, на ідеологічному і психологічному 
рівнях. Зміни ці відбуваються і в громадській, і в індивіду-
альній свідомості, змінам піддається свідомість буденна і 
наукова. Екологізація зачіпає, таким чином, всі рівні, сфе-
ри людської свідомості. Цілеспрямований вплив на форму-
вання екологічної громадської думки має ґрунтуватися на 
знанні взаємозв'язків буденного і теоретичного рівнів свідо-
мості. Екологізація тільки тоді надасть відчутний вплив на 
образ дій людини, коли охопить і розумову, і емоційну сфери 
її психіки.

Протягом тривалого періоду часу, виходячи тільки з осо-
бистих інтересів, людина найменше вважалася з інтересами 
навколишнього середовища і всього живого. Розглядаючи 
екологічну свідомість в широкому контексті культури, за-
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звичай виділяють такі аспекти: 1)усвідомлене, розумне став-
лення людини до простору; 2) встановлення оптимальних 
умов життєдіяльності людини в природному середовищі; 3) 
господарсько-утилітарний аспект; 4) культурно-естетичний 
та етичний аспект; 5) духовний аспект, що включає в себе 
раціональний та інтуїтивний, логічний та емоційний ком-
поненти. Ця структура повинна бути доповнена ще одним 
аспектом, пов'язаним з усвідомленням ролі і значення вза-
ємодії людини і природи для здоров'я людей. Здоров'я є од-
ним з найважливіших показників соціально-економічного 
та соціально-культурного прогресу суспільства, своєрідним 
дзеркалом соціального благополуччя. Цілком очевидно, що 
здоров'я людей – функція не тільки екологічного, але і без-
лічі інших чинників, наприклад, економічних, соціальних, 
демографічних, географічних, етнічних. На здоров'я впли-
ває все, що оточує людину, навіть слово – сказане чи написа-
не. Іноді дуже важко виділити чинник, що порушує здоров'я. 
Однак, на жаль, вплив екологічних факторів стає все більш 
значущим. Пов'язано це, в першу чергу, з деградацією і за-
брудненням природного середовища ксенобіотиками.

Небезпека забруднення навколишнього середовища саме 
для здоров'я населення стає все більш і більш усвідомлюва-
ною реальністю. 

Процес формування екологічної свідомості можна роз-
глядати як закономірність розвитку суспільної свідомості в 
сучасну епоху. Становлення екологічної свідомості відбува-
лося в міру розвитку рухів протесту проти сформованих сте-
реотипів взаємовідносини суспільства і природи. Під впли-
вом екологічних рухів визначилася нова філософія взаємодії 
суспільства і природи – екологічна філософія. Екологічна 
ситуація вимагає переходу знань у переконання, коли нау-
кова свідомість передбачає, за словами Е.В. Гірусова, форму-
вання певних моральних норм у силу виняткової соціальної 
значущості положень екологічної науки. [4, с.108-111] Тому 
специфікою екологічних знань, що важливо для визначення 
методу дослідження екологічної свідомості, є їх нормативний 
характер. Формування екологічно орієнтованої свідомості 
припускає таку перебудову поглядів і уявлень людини, коли 
розкриті нею смисли стають екологічними нормами і одно-
часно нормами її поведінки по відношенню до природи.

Екологічні рухи відображають суспільну необхідність і обу-
мовлені факторами політичного та соціально-економічного 
життя. «Зелені» перейшли з виразу стурбованості з приво-
ду якості природного середовища до протидії неекологічній 
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економічній політиці. На початковій стадії усвідомлення 
екологічної проблеми правомірно було говорити тільки про 
екологізовану свідомість, що має окремі риси екологічної сві-
домості. Це перші прояви нового ставлення людей до себе і 
до природного середовища; основною характеристикою цієї 
свідомості стала тривога з приводу існуючого стану справ, 
тобто з приводу забруднення і деградації біосфери. Погляди, 
сформовані на основі тривоги за стан навколишнього се-
редовища, отримали назву «алармістики», від англійського 
«аларм» – тривога. 

У перші роки активізації екологічних рухів з'явилися 
концепції, в яких екологічна проблематика була зведена до 
проблеми дотримання об'єктивних меж зростання людської 
цивілізації. З'ясування цих меж від демографічних до стан-
дартів споживання покликані були перешкоджати експансії 
людства в багатьох вимірах. З'явилися концепції обмеження 
народонаселення. Було визначено приблизну кількість лю-
дей, яка може жити, не перевантажуючи біосферу, так зва-
ний «золотий мільярд».

Дослідження екологічної проблематики можливо з різних 
позицій. «Обґрунтування нагальності екологічних заходів 
іноді ведеться з «точки зору» природи або з точки зору де-
якого стороннього спостерігача, що моралізує, – пише Н. Н. 
Кисельов. – Коли відношення «людина-природа» інтерпре-
тується як відношення принципово різних сутностей, реаль-
ності зовнішньої по відношенню до людини, яка протистоїть 
людині, і самої людини, що невідомо звідки взялася, вини-
кає псевдопроблема – кого ми повинні охороняти? ми пови-
нні охороняти природу від людини або людину від «пере-
твореної» нею природи? Протиставлення природоохорони та 
природокористування як альтернативних способів людської 
діяльності призводить до того, що відбувається абсолютиза-
ція одного та нехтування іншим».[6,с.60] Ряд вітчизняних 
авторів теж скептично відгукується про раціоналізований 
погляд на відносини між людиною і природою, характери-
зуючи його як «псевдоекологічний», пропонуючи людині 
просто «злитися з природою», ставши її частиною. Так, К.І. 
Шілін [15,с.15] віддає перевагу дораціональному і нераціо-
нальному, так як, на його думку, раціоналізм «найчастіше 
є рафінованої формою споживацтва». Але раціональне саме 
означає – дбайливе, розумне звернення, і визначення це зо-
всім не синонім хижацького. Безумовно, екологічна свідо-
мість не може обмежуватися лише «здоровим глуздом», але 
зобов'язана враховувати його, особливо при реалізації еколо-
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гічних програм. Саме здоровий глузд підказує, що колишнє 
злиття з природою для людства неможливе, так само, як не-
можливо повернути природу до її первісного стану. Людина 
переробила світ, і процес цей незворотній.

Метафізично одностороннє дослідження екологічної кри-
зи служить основою більшості технократичних концепцій, в 
яких основною причиною кризи вважається розвиток науки 
і техніки. Також з'являються утопічні концепції. Це і нео-
романтична ідеалізація незайманої природи, і звернення 
до східних містичних філософських і релігійних систем. Б. 
Коммонер в книзі «Круг, що замикається» закликає людство 
до мети: «Ми повинні жити у злагоді з екологічними зако-
нами. І якщо ми виберемо екологічно виправданий розум-
ний курс, ми повинні прийняти, нарешті, розумне рішення».
[8,с.317] Рішення, запропоноване Коммонером, полягає у 
розвитку виробництва не для особистої вигоди, а для бла-
га людства. Неодмінна умова цього розвитку – гармонізація 
відносин людини з природою. Автор вважає минуле ідеаль-
ним станом, коли людина перебувала в гармонії з природою. 
Тому найбільш переконливими у його книзі виглядають 
факти погіршення екологічних умов життя сучасної людини. 
Глобальні проблеми вимагають адекватного відображення й 
осмислення. Звичайно, не можна поки вважати, що процес 
завершився, але все зростаюча активність екологічного руху 
свідчить про те, що у людства відбувається перехід до цього 
активного стану духу, до планетарного мислення. Величезні 
зміни відбулися у ставленні людей до навколишнього серед-
овища за останні 30-40 років. Це дуже короткий період для 
людства: адже воно консервативне, не любить відмовлятися 
від своїх звичок. Але факт є фактом: ми буквально на очах 
перетворюємося з підкорювачів природи в її дітей, готових 
співпрацювати на основі взаємних з нею компромісів. Шлях 
в ноосферу лежить саме через зміну духовної сфери, через 
трансформацію інтелекту.

Складну структуру екологічної свідомості обумовлює ба-
гатошаровість відносин і зв'язків людини і природи. Були 
виділені окремі структурні утворення екологічної свідомості, 
висхідні до колективних архетипів свідомості, досліджених 
Юнгом. Архетипічні основи екологічної свідомості – це ар-
хетип Матері, архетип Загрози і архетип Гармонії. У самій 
структурі свідомості були виділені два полюси. Негативний 
полюс – це уявлення про різні екологічні загрози і пов'язані 
з ними екологічні страхи. Позитивний полюс включає в себе 
різні ідеальні екологічні уявлення про належний, бажаний 
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стан світу, якийсь екологічний ідеал, а також різноманітні 
образи реального світу, в чомусь частково збігаються для да-
ної людини з її екологічним ідеалом і викликають позитивні 
емоції. Виділеними архетипами екологічної свідомості по-
стають архетип загрози і архетип гармонії. 

Теоретичний аналіз стану екологічної свідомості показав, 
що екологічна криза є наслідком зростання агресивних, де-
структивних тенденцій в екологічній сфері. Екологічна агре-
сія є перетвореною формою агресивності сучасного суспіль-
ства. Масовою свідомістю більшою мірою усвідомлюється 
катастрофічна деградація природного середовища, все біль-
ше впливає на саму людину.[2,с.158] З підвищенням еколо-
гічної загрози зростає відчуження і виникає відчуття втрати 
контролю над своїм життям. У суспільстві існує переконання 
про безсилля індивіда перед екологічною обстановкою в кра-
їні і в світі, про відсутність впливу на рішення в цій галузі. 
Сучасна екологічна свідомість характеризується низкою еко-
фобних стереотипів.

«Подальший прогрес суспільства все більше залежати-
ме від нового рівня знань і нових способів їх застосування. 
Загалом дослідження людиною навколишнього світу і спо-
соби контролю над ним далеко випередили дослідження та 
контроль за її власною внутрішньою природою. Розуміння 
людиною своєї власної природи і свого місця, що незмірно 
зросло в природі в новому контексті могутності стає необхід-
ною умовою як правильного визначення шляхів подальшої 
оптимізації біосфери, так і регулювання отногенетичного 
розвитку людини», – пише Т.В. Карасаєвська[5;с.61]. Якщо 
врахувати, наскільки важко перебудувати настрій кожного 
члена суспільства, змусити його від чогось відмовитися, то 
стає ясно, що в цілому існує прогрес в охороні природи за 
останні три – чотири десятки років у багатьох країнах Землі. 
Зміни в поглядах людей значні. Звичайно, спрацювали і не-
свідомі захисні механізми. Але інстинкт завжди співпрацює 
з розумом, з свідомою частиною Его. Інстинкт консерватив-
ний, і орієнтуватися в нестандартних ситуаціях і приймати 
рішення людині допомагає саме свідомість. Тваринний світ 
живе і розвивається за біологічними законами регуляції чи-
сельності. Свідомість має допомогти людині змінити свою 
стратегію у відповідь на попереджувальні сигнали біосфери. 
У цьому наша відмінність від тваринного світу. Екологізація 
індивідуальної свідомості має на увазі зміни в мисленні, сві-
товідчутті, потребах, поведінці. Екологізація суспільної сві-
домості розкривається через екологізацію її форм, рівнів. 
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Глобальні проблеми людства – і серед них екологічна як 
найважливіша – стають надбанням загальнолюдської свідо-
мості, масової свідомості в багатьох країнах. Але проблеми ці 
не тільки відображаються в масовій свідомості. У свою чер-
гу, масова свідомість стає все більш відчутним фактором, що 
робить активний вплив на вихід із тупиків, що створилися. 
Екологічна свідомість являє собою складне співвідношення 
індивідуального, суспільного, загальнолюдського. Соціальна 
неоднорідність людства не виключає спільності цілей і ін-
тересів, так як перед людством стоїть мета – вижити в якості 
біологічного виду.

На рівні масової свідомості вирішується питання – поверне 
чи все людство до нового ідеалу чи залишиться в полоні тра-
диційних уявлень. У масовій свідомості емпіричний досвід 
узагальнюється з позиції щоденних потреб. Крім раціональ-
них та ірраціональних чинників масова свідомість включає 
емоції і є відбитком індивідуального і групового досвіду. 
Масова свідомість змінюється убік екологізації під впливом 
спеціалізованих рівнів. Екологічна свідомість більшості лю-
дей складається стихійно. Для подолання цієї стихійності 
необхідне залучення наукових, ідеологічно інтерпретованих 
знань. Також необхідно пам'ятати про те, що формування 
екологічної свідомості, як правило, є процесом переорієнта-
ції формування активної позиції означає не просто дбайливе 
ставлення людини до природи, а й свідому екологічну діяль-
ність. Щоб екологічні переконання стали реальними двигу-
нами поведінки людей, вони – люди – повинні досягти пев-
ного рівня зрілості і цілеспрямованості.

Феномен екологізації свідомості відповідає загальній тен-
денції зростання ролі суб'єктивного фактора в історичному 
процесі. Свідомість, правильно відбивши дійсність, саме стає 
визначальною по відношенню до неї, направляючи господар-
ську діяльність на екологічний напрям. Власне, екологічна 
свідомість в тій мірі, в якій вона правильно відобразила су-
часну екологічну ситуацію, має відіграти визначальну роль в 
її подоланні. На думку багатьох вчених, необхідно тільки роз-
рахувати і забезпечити впровадження такого варіанту приро-
докористування, який збереже життєздатність середовища.

Екологічна тематика, входячи в усі сфери і рівні суспіль-
ної свідомості, свідчить про формування екологічної свідо-
мості та про початок усвідомлення людством свого становища 
в світі. У цьому процесі відбувається ціннісна переорієнтація 
з точки зору гармонійних відносин з природою. Деякі авто-
ри відзначають в числі функцій екологічної свідомості ре-
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гулюючу, контролюючу, прогнозуючу. Екологічна свідомість 
тільки в тому випадку зробить помітний вплив на поведінку 
людини, якщо охопить і розумову і емоційну сфери її психі-
ки. Модель розвитку нової екологічної свідомості за чотирма 
напрямками – науковим, економічним, культурним, полі-
тичним – дозволяє вести екологічне виховання, спираючись 
на реально існуючі у людей пріоритети і цінності. Еколого-
моральні відносини, звичайно, не можуть бути зведені до 
теоретичних настанов, а повинні жити реальним життям 
у вигляді моральних принципів і норм, які розробляються 
і закріплюються практично в природоохоронній діяльності. 
Ю.П. Ожогов і Є.В. Ніконорова у своїй книзі про проблеми 
формування екологічного підходу у молоді говорять про осно-
вні орієнтації екологічної свідомості. «Ці орієнтації пов'язані 
з думками та оціночними судженнями щодо витоків наших 
екологічних бід і висловлюють схильність, вибіркове став-
лення до тих чи інших ідей, що містить «рецепти» лікування 
середовища проживання людини».[11,с.10]

Можна розрізняти «практичну» екологічну свідомість і 
екологічний світогляд. На першому етапі природоохорон-
на діяльність замикається з існуючою системою цінностей. 
Екологічний світогляд передбачає зміну існуючих мотивів 
діяльності, глибинне розуміння себе, свого місця в світі і 
зв'язку з ним. Питання про співвідношення наукової істини 
і добра, про природне і штучне в природі людини склада-
ють стрижень сьогоднішніх духовних трансформацій нової 
екологічної свідомості. Таким чином, формування екологіч-
ної свідомості виступає як важлива закономірність, головна 
умова і передумова сучасного етапу суспільного розвитку. 
Однак ця закономірність спонтанно не реалізується.

Висновок очевидний: для вирішення світових проблем по-
трібно змінити людину, її культуру, науку і систему освіти. 
Все це не гарантує, але створює вагомі передумови і мож-
ливості для формування людини нового, інформаційно-
екологічного суспільства.

Для трансформації світогляду необхідне нове осмислен-
ня реальності, в якій існує людина, а саме як екологічного 
світу, що характеризується ієрархічністю, динамічністю, і, 
головне, взаємодоповненням з людиною. Сутнісною рисою 
цього світу є те, що він несе в собі інформацію про можливос-
ті, що надаються людині. А вона, у свою чергу, еволюційно 
сформувалася як особлива система, що сприймає, витягує 
інформацію про світ, зберігає, інтерпретує, декодує, пере-
кодовує, розкриваючи тим самим смисли, що містяться в 

Ковальчук А.А.



Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

196

ній. Тому свідомість, сформована в екологічному світі, має 
інформаційну природу. Екологічно орієнтована свідомість є 
суб'єктивна реальність людини, здатна витягувати інформа-
цію про значення навколишнього світу, трансформувати їх в 
особистісні смисли і реалізовувати їх у практичній діяльнос-
ті. Розкриття смислів на основі цінностей екологічного імпе-
ративу, що означають вибудовування моделі своєї поведінки 
на основі можливостей природи, а не особистих потреб є го-
ловним завданням для особистості нового типу, особистості з 
екологічно орієнтованою свідомістю, яка має стати не чинни-
ком, але імперативною основою для нового світогляду.
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In the article was done the natural-scientific analysis of ecological 
interaction between people and the world and defined the concept of eco-
centric consciousness. The attentions are accented on environmental 
imperative and its role in forming a special type of personality and create 
a new anthropological paradigm. It is analyzed specificity of human 
perception of the world as the semantic extraction of information that 
causes features earth-friendly consciousness. Is conditioned a problem in 
imperative of ecological consciousness for the modern worldview. 
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