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У статті розглядається структура екологічної самосвідомості особис-
тості на трьох рівнях – мікрорівні, мезорівні та макрорівні; описують-
ся функціональні особливості кожного з цих рівнів та їх взаємозв’язки. 
Розглядається смислова наповненість кожного з рівнів  біологічним, со-
ціальним та духовним підрівнями. 
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СТРУКТУРА эКОЛОГиЧЕСКОГО САМОСОзНАНия
В статье рассматривается структура экологического самосознания 

на трёх уровнях – микроуровне, мезоуровне и макроуровне, описіваются 
фунциональные особенности каждого из этих уровней и их взаимосвязи. 
Рассматривается смысловое наполнение каждого из уровней  биологичес-
ким, социальным, духовным подуровнем.

Ключевые слова: экологическое самосознание, «Я-Мир», микроуро-
вень, мезоуровень, макроуровень, подуровень биологический, подуровень 
социальный, подуровень духовный.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство, що остан-
німи десятиліттями змінило напрямок розвитку з урбаніс-
тичного на природоцентричний, вимагає принципово нових 
наукових пошуків у царині екологічної психології. Нині 
все більше уваги приділяється дослідженням можливостей 
та шляхів комфортного та взаємовигідного співіснування 
особистості та навколишнього середовища не через присто-
сування природи до людських потреб, а завдяки розвитку 
власне особистості людини в екоцентричному напрямку. 
Тому актуальним є дослідження екологічної самосвідомості 
особистості, зокрема її структурних компонентів, функціону-
вання яких є вирішальним у забезпеченні оптимально ціліс-
ного взаємозв’язку «Людина-Світ».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою 
урегулювання відносин у системі «Я–Світ» («Я–Природа») 
науковці-психологи почали активно займатися ще з почат-
ку дев’яностих років ХХ ст. і наукові розвідки тривають до 
нині, набуваючи все більших актуальності та поширення в 
науковому середовищі (С. Д. Дєрябо (1999), А.Н. Захлєбний 
(2006), І.Д. Звєрєв (2004), А.М. Льовочкіна (2004), І.С. 
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Матрусов (1990), Г.П.Пустовіт (2005), Н.А. Пустовіт (2005), 
О.В. Плахотнік (2003), В.О.Скребець (2009), В.А. Ясвін (1999) 
та ін.). Поняття «Я–Світ» та «Я–Природа», в переважній біль-
шості випадків, вживаються як абсолютно синонімічні. Ми 
тут і далі будемо досліджувати систему «Я–Світ», як таку, що 
включає більш широке коло описуваних явищ. 

Зосереджуючись на дослідженні екологічної свідомості, 
поза увагою наукової думки залишається вивчення проблем 
екологічної самосвідомості та особливостей її структурних 
елементів. У зв’язку з цим метою нашої статті є виокремлен-
ня та опис структурних елементів екологічної самосвідомос-
ті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для виокрем-
лення структурних елементів екологічної самосвідомості 
логічно і доречно взяти за основу поширену у вітчизняній 
психології трирівневу модель самосвідомості особистості [17, 
с. 89]. Очевидно, екологічна самосвідомість матиме таку ж 
структурну сітку, що і самосвідомість особистості. Проте вона 
має мати якісно нове наповнення, яке спрямоване на вста-
новлення, регуляцію та підтримку зв’язку «Я – Світ». 

Припускаючи, що екологічна самосвідомість реалізу-
ється на трьох рівнях (мікро-, мезо-, макрорівень) повністю 
охоплюємо досліджувану структуру явища. На макрорів-
ні особистість усвідомлює себе частиною Світу та взаємодіє 
на основі цього з навколишнім середовищем. Мезорівень – 
утворення, що поєднує вищий та нижчий рівні, забезпечує їх 
взаємозв’язок. На макрорівні відбувається інтегральне відо-
браження особистістю Світу, смислова єдність з ним. 

Наповненням яким? рівнів екологічної самосвідомості 
слугують підрівні – біологічний, соціальний, духовний. На 
кожному з рівнів підрівень репрезентується у особливих, 
унікальних виявах.

Найнижчою, елементарною складовою ланкою екологіч-
ної самосвідомості є, звичайно, мікрорівень. Особливою його 
відмінністю є ситуативна, кластерна дія – відчуття проявля-
ються вже на фізіологічному рівні, завжди швидкоплинні, 
мають точковий характер. В соціальному середовищі про-
являються через міжособистісну взаємодію, що виникає при 
кожному контакті, зазвичай короткотривалому, в духовному 
аспекті проявляється у примітивних віруваннях, «інтуїції». 
Загалом цей рівень характеризується дрібними, ситуатив-
ними, контактами, відчуттями, які, проте, діють постійно. 
Його прояв – це своєрідний «фон» з маси якого складається 
елементарна взаємодія в системі «Я–Світ». Така взаємодія є 
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постійною і властива кожному. І якщо, наприклад, при недо-
статньому розвитку макрорівня особистість почуватиметься 
в межах норми, то з втратою якогось елемента мікрорівня, 
неминучі деструктивні наслідки. 

Своєрідною перехідною ланкою і, водночас найбільшим, 
потужно наповненим рівнем екологічної самосвідомості, є 
мезорівень. Він характеризується більш тривалими та глиб-
шими зв’язками ніж мікрорівень. На цьому рівні елементар-
ні відчуття трансформуються в переживання стану «тут і те-
пер». Саме на цьому рівні з’являється усвідомлений зв'язок 
«Я– Світ». Тобто організм людини не лише ситуативно діє 
за принципом схожим на принцип «стимул-реакція», а осо-
бистість усвідомлено реагує на оточуючу дійсність. Цей рі-
вень характеризує значно триваліша соціальна взаємодія. 
Загалом він репрезентується в ординарній міжособистісній 
комунікації. 

Поряд із тривалою соціальною взаємодією, особистість 
вступає в осмислені стосунки з навколишнім середовищем. 
Щоб забезпечити стійкість та тривалість цих стосунків потрі-
бен чинник, який постійно впливатиме на підрівні екологіч-
ної самосвідомості. Тобто він повинен охоплювати і біологіч-
ний, і соціальний, і духовний підрівні, а також стимулювати 
емоційний відгук у особистості. Таки чинником може ви-
ступати емпатія, що не лише здатна забезпечити тривалий 
зв'язок підрівнів в межах одного рівня, а й забезпечувати 
відображення стану (в міжособистісному спілкуванні – пере-
живань) Іншого. 

На мезорівні це забезпечують елементарні емпатійні сто-
сунки та особистісно-смислові емпатійні ставлення. До пер-
шого належить натуральна емпатія та співпереживання, до 
другого – розвинена особистісно-смислова емпатія, реальне 
сприяння чи протидія [9, с. 70].

Найвищим, третім рівнем екологічної самосвідомості осо-
бистості вважаємо макрорівень. Він характеризується над-
свідомими відчуттями, довготривалими в часі. Це саме той 
рівень, де у повному обсязі розкривається смисл істинної 
взаємодії в системі «Я–Світ»: відчуття людиною себе прина-
лежною до оточуючого світу, частиною ноосфери. 

В соціальному аспекті цей рівень проявляється у загаль-
нолюдських стосунках та якостях – громадянстві, приналеж-
ності до нації, відчутті себе частиною організованої спільно-
ти, пролонгованої історично. 

Як показує нинішня реальність, для скачкоподібного роз-
витку особистості в соціальному вимірі макрорівня потрібен 
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тригер – сильне емоційне переживання – емпатійне вчуван-
ня в іншого. Такий же каталізатор спонукає особистість до 
емпатійного вчування і в ситуації людина-природне сере-
довище. 

Духовний підрівень також є глибшим, ніж попередні і 
акумулює в собі трансцендентні переживання.

Оскільки макрорівень є найвищим проявом екологічної 
самосвідомості, то саме у ньому яскраво видно взаємозв’язок 
біологічного, соціального та духовного. 

Взаємозв’язок цих трьох підрівнів забезпечує можливість 
особистості емоційно реагувати на оточуючу дійсність та 
отримувати зворотні сигнали. 

Чинником, що забезпечує цей зв'язок є емпатія, вона слу-
гує медіатором в системі «Я–Світ». 

Виокремлюють соціальну емпатію, що «виникає і розвива-
ється на певному рівні розвитку соціальних відносин і про-
являється у вищих і найвищих рівнях емпатійних відносин 
з об’єктом емпатії» [9, с. 60].

Об’єктом соціальної емпатії може виступати не лише інша 
людина, а й об’єкти природи, адже на макрорівні розвитку 
самосвідомості значимість і цінність навколишнього серед-
овища не поступається значимості і цінності особистості, 
оскільки вони, фактично, сприймаються як частини одного 
цілісного утворення. 

 Варто зауважити, що для нормального та адекватного 
функціонування особистості достатньо адекватно розвине-
них мікро- та мезорівнів, проте, ми розглядаємо ідеальну 
структуру екологічної самосвідомості і макрорівень є вер-
шинним щаблем, максимумом у розвитку. 

Вищевикладеним матеріалом дослідження не вичерпу-
ється. Теоретичне дослідження свідчить про те, що трирів-
нева структура екологічної самосвідомості не обмежується 
означеними рівнями. Адже особистість здатна переживати 
неординарні відчуття, наприклад, змінені стани свідомості, 
що можна вважати своєрідним метарівнем. Вважається, що 
такі стани є унікальними в значенні системи «Я–Світ» [10, с. 
152]. 

Проте, вважаємо, що розвиток до гіпотетичного метарівня 
буде зумовлений штучним втручанням в самосвідомість осо-
бистості і не нестиме позитивних, конструктивних наслідків 
для неї. 

Тому подальший розгляд цих станів знаходиться поза 
межами нашого наукового інтересу.
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Висновки. Екологічна самосвідомість реалізується на 
трьох рівнях – мікрорівні, мезорівні та макрорівні, які зна-
ходяться у ієрархічній залежності один від одного.

Смислове наповнення рівнів виявляється у стратифі-
кації їх на підрівні – біологічний, соціальний та духовний. 
Чинником, що забезпечує розвиток та взаємозв’язок рівнів 
та підрівнів є емпатія. 

Розвиток мезорівня підтримується розвиненою особистісно-
смисловою емпатією. Найвищому – макрорівню – відповідає 
соціальна емпатія, яка характеризується вищими і найви-
щими рівнями емпатійних стосунків.

Досліджувана проблема має теоретико-гіпотетичний ха-
рактер і потребує подальших наукових розвідок. Подальші 
наукові розвідки мають лежати в царині емпіричного дослі-
дження особливостей онтогенетичного розвитку екологічної 
самосвідомості особистості. 
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This paper deals with the structure of ecological consciousness of the 
individual at all three levels - mikrolevel, mesolevel and macrolevel, functional 
characteristics of each of these levels and their relationships. Development of 
ecological self-consciousness depends on two factors: attitude to oneself as 
a part of the World and reflection of the World.

The basic and purposeful function of ecological self-consciousness is 
forming, fixing and supporting adequate, firm and productive relations of 
personality with itself and surroundings.

Кеуwords: environmental consciousness, “I-World”, a microlevel, me-
solevel, macrolevel, sublevel biological, sublevel social, spiritual sublevel
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