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основ та механізмів формування та розгортання екологічного руху. 
Показано, що основою започаткування екологічного руху стає екологічна 
компетентність, що визначається як  особистісне ставлення до життєвого 
середовища та готовність відповідати за наслідки своєї екологічної діяль-
ності у цьому середовищі. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВы 
эКОЛОГИЧЕСКОГО дВИжЕНИя

Осуществлен анализ подходов к проблеме определения психологичес-
ких основ и механизмов формирования и развертывания экологического 
движения. Показано, что основой развития экологического движения яв-
ляется экологическая компетентность, которая определяется как личност-
ное отношение к жизненной среде и готовность отвечать за последствия 
своей экологической деятельности в этой среде.
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Проблеми захисту, розвитку та збереження  довкілля ста-
ють все гострішими та актуальнішими. Все більше людей 
усвідомлює необхідність власної участі у збереженні та роз-
витку власного життєвого середовища. Більш того, вже три-
валий час існує багато різних груп, організацій, спільнот, що 
утворюють екологічний рух та опікуються проблемами охо-
рони довкілля. Екологічний рух ми визначаємо як громад-
ську активність людей, спрямовану на охорону, розвиток та 
створення елементів довкілля.

До організацій, що беруть участь у екологічному руху на-
лежать, зокрема, такі міжнародні організації як Всесвітній 
фонд охорони природи (ВФОП), Римський Клуб, «Зелені», 
Грінпіс (Green Peace) тощо. В Україні найбільш відомими є 
«Зелений світ», «Зелена хвиля», «Синя хвиля». Разом із тим, 
як показують опитування, значна частина наших громадян 
не бере участі у діяльності цих організацій, а також не орга-
нізовуються самі та вважають, здебільшого, що турбота про 
довкілля – справа влади та держави [6]. 

У свою чергу, державні організації та чиновники зосеред-
жуються, переважно, на глобальних питаннях охорони до-
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вкілля, що виражаються, наприклад, у створенні законів, 
програм, проектів, які мали би втілювати у життя окремі 
громадяни, але вони, як ми вже зазначали, не вважають сво-
єю справою. Таким чином, життєве середовище кожної лю-
дини стає «нічийною територією», воно руйнується та руйнує 
і саму людину.

Разом із тим, важливо зазначити, що потужні екологічні 
рухи та важливі екологічні проекти розпочинали або окремі 
особи, або невеликі групи осіб. 

Зокрема, Римський Клуб, заснували Ауреліо Печчеї, 
італійський промисловець, та шотландський науковець 
Олександр Кінг; екологічний неурядовий рух «Зелений 
пояс»,  що займався висадкою дерев, привертанням уваги 
громадськості до проблем навколишнього середовища, та 
правами жінок створила кенійка Вангарі Маатаї, що похо-
дила із племені Кікуйю; канадський журналіст і фахівець по 
зв’язкам із суспільством Бен Меткаф та Девід Мак Таггарт, 
канадський підприємець заснували «Грінпіс». 

Так, Ауреліо Печчеї,та Олександр Кінг запросили до себе 
на гостину групу небайдужих людей -  науковців, диплома-
тів, промисловців, яким було запропоновано обговорити про-
блеми необмеженого споживання ресурсів у світі. Кожен із 
учасників зборів погодився протягом наступного року інфор-
мувати світових лідерів та впливових осіб, що приймають 
рішення стосовно важливих глобальних проблем, та пропо-
нувати свої варіанти розв’язання цих проблем. Так відбуло-
ся зародження Римського клубу. У 1972 році Римський клуб 
стає відомим у світі після публікації свого першого звіту під 
назвою «Межі зростання», здійсненого групою системологів 
Технічного Інституту Массачусетса. У звіті було запропо-
новано сценарії та варіанти узгодження стійкого прогресу 
економічного розвитку в обмежених умовах довколишнього 
середовища. Міжнародний вплив цієї публікації у сфері по-
літики, економіки та науки характеризується як «Великий 
Вибух» (зазначимо, що поняття «Великий Вибух» вживаєть-
ся коли мова йде про початок існування Всесвіту, а не про 
його руйнування).

Наступний приклад стосується заснування Вангарі 
Маатаї руху «Зелений пояс». Оголошуючи лауреата премії 
Миру 2004 року Норвежський Нобелевський комітет наголо-
сив: «Мир на Землі залежить від нашої здатності охороняти 
наше життєве середовище». Лауреатом стала жінка, яка роз-
почала висадку дерев навколо пустелі Сахара з метою не-
розповсюдження пісків на іншу територію. До неї згодом до-

Льовочкіна А.М.



Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

234

лучилось тисячі африканських жінок, а потім – і чоловіків. 
Ними було висаджено 40 мільйонів дерев.

Засновників «Грінпісу» — Бена Меткафа і Девіда 
Фрейзера Мак Таггарта називали «першими воїнами зеле-
ного воїнства». До того, як заснувати «Грінпіс», Бен очолював 
PR-агенцію, а Таггарт займався бізнесом у Канаді. У 1971 
році невелика група екологів «оголосила війну» американ-
ському уряду, що проводив ядерні випробування на острові 
Амчитка (Аляска) — це була перша організована природо-
охоронна акція протесту. Саме у членів цієї групи на чолі 
з Беном Меткафом і Девідом Таггартом незабаром виникла 
ідея створення екологічної організації «Грінпіс». На сьогод-
ні, як відомо, це впливова всесвітня організація [7].

Ці приклади показують, як одна людина може дуже ба-
гато, а саме – вона може надихнути багато інших людей, які 
її підтримають та продовжать її справу. Отже, перш за все 
потрібно зрозуміти, що кожен із нас особисто відповідає за 
власне життєве середовище, яке ми визначаємо як місце за-
стосування зусиль людини, що спрямовані на осмислення та 
цільову зміну умов власного існування. Тобто поняття “жит-
тєве середовище” буде суттєво відрізнятися від понять “про-
стір” чи “довкілля”, оскільки воно, на відміну останніх, напо-
внюється особистісним смислом.

Тут можна згадати притчу, що називається «Турботлива 
дівчинка»:

Якось гуляв берегом моря один чоловік. Усе навкруги було 
всіяне водоростями, мілкими рибками і морськими зірка-
ми, яких викинуло на берег після жахливого шторму.

Несподівано він побачив маленьку дівчинку. Вона нахи-
лялася до землі, брала рибку або зірку, а потім кидала у 
море.

- Навіщо ти це робиш? - спитав чоловік. – Ти ж не допо-
можеш їм усім! Їх надто багато!

- Може й так, -  відповіла дівчинка, що кидала подалі в 
море ще одну морську зірку. – Але все ж таки для ось цієї я 
зробила усе, що могла [5].

Мораль притчі “Турботлива дівчинка” така: кожна лю-
дина має робити для довкілля все, що вона може; хибною є 
думка, що екологічний стан довкілля не залежить від однієї 
людини, бо одна людина не в змозі нічого змінити. Більше 
того – одна людина може як покласти початок відтворенню 
довкілля, так і занапастити, або ж – зруйнувати його.

Отже, можна зробити висновок про те, що будь-який рух 
починається з людини, що усвідомила проблему як таку, що 
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стосується її особисто і саме вона має діяти задля її усунення, 
тобто із становлення та розвитку певної компетентності осо-
бистості. Використовуючи поняття «компетентність»  ми спи-
раємося на визначення Ю. М. Швалба, що розглядає компе-
тентність як здатність суб’єкта до розв’язання класу завдань 
[9]. При цьому, на думку автора поняття «здатність» не є си-
нонімом «здібність», що розглядається як сукупність певних 
вроджених характеристик людини. «Здатність» визначається 
ним як сукупність надбаних у процесі навчання й діяльності 
особистісних можливостей. Більше того, здатність, перш за 
все, розглядається як діяльнісна здатність [9]. Такий підхід 
перекликається із визначенням поняття «компетентність» 
як комбінацію взаємопов’язаних когнітивних і практичних 
вмінь, знань, мотивацій, ціннісних і етичних характеристик, 
ставлень, емоцій та інших соціальних і поведінкових компо-
нентів, які разом можуть бути мобілізовані для ефективної 
діяльності у конкретному контексті [8].

Виходячи із вищезазначеного, екологічну компетентність 
ми визначаємо як особистісне ставлення до життєвого серед-
овища та готовність брати на себе відповідальність за його 
стан. Екологічна компетентність включає такі складові, як 
когнітивна, мотиваційна, етична, соціальна, поведінкова. 
Умовою формування екологічної компетентності має стати 
залучення особи до еколого-орієнтованої діяльності, завдяки 
якій вона отримає певну здатність, яка у свою чергу, стане 
підґрунтям для розвитку екологічної компетентності. 

Залучення до еколого-орієнтованої діяльності має розпо-
чинатися із проблематизації  теми екологічної та соціально 
відповідальної поведінки. Зазначимо, що соціально відпові-
дальна поведінка – це поведінка, яка ґрунтується на усві-
домленні власної суб’єктності в процесах розвитку соціуму та 
природи і готовності відстоювати як власні інтереси, права, 
цінності, так і права природи. 

Іншими словами, людина усвідомлює свою можливість 
впливати на ситуацію, яка існує в соціумі та у навколишньо-
му середовищі, а усвідомлення наслідків своєї пасивності по-
роджує почуття необхідності діяти, бути активним перетво-
рювачем дійсності. Як наголошував В. Вернадський, окрема 
особистість стала у сучасному світі головною геоформуючою 
силою [2].  

Основними особистісними характеристиками, притаман-
ними соціально відповідальним людям, є вміння врахову-
вати наслідки власної поведінки та рефлексувати; небайду-
жість до суспільства; вміння відстоювати свої інтереси; вмін-
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ня вийти за рамки власних потреб. Соціально відповідальна 
поведінка є показником зрілості, моральної свідомості осо-
бистості й, як правило, виражається в різних формах соці-
альної активності. Зокрема у діяльності, спрямованій на роз-
виток та охорону довкілля як на невід’ємну частину системи 
“суспільство – природа”.  

Проблематизація теми екологічної та соціально відпові-
дальної поведінки, як показало наше дослідження, відбува-
ється тоді, коли суб’єкт навчання усвідомить  важливість та 
необхідність власного внеску в охорону та розвиток довкіл-
ля [1,4]. Для цього нами, зокрема, пропонувалося викона-
ти вправу “Що я маю зробити, щоб  моє життєве середовище 
наблизилося до ідеального”, метою якої було формування в 
учасників установки на те, що кожен із них, окремо взятий, 
може змінити екологічну ситуацію на краще.

Вправа здійснювалася наступним чином: на початку 
вправи ведучий акцентує увагу на тому, що кожен із нас 
може долучитися до перетворення довкілля та зміни його 
на краще. Водночас, проблема полягає в тому, що досить 
часто ми не віримо у власну спроможність та у власні сили 
і перекладаємо відповідальність на державу, мера міста, 
міську та районну адміністрацію, адміністрацію установи, 
де ми навчаємося або працюємо, батьків та соціум загалом, 
до якого ми начебто не належимо. Ми не віримо в себе, а 
отже, і не робимо першого маленького кроку, аби щось змі-
нити. Уявімо, що до купки вугілля поклали дуже гарячу 
вуглинку. Що відбудеться? Вуглинка передасть своє тепло 
іншим вуглинкам, інші – наступним. Радіус тепла поши-
риться. Кожен із нас може бути такою гарячою вуглинкою 
та передавати своє тепло іншим, будучи прикладом та під-
тримкою для них. Отже, маленькою справою ми прокладає-
мо собі шлях до великих змін.

Для виконання вправи кожному учаснику пропонується 
заповнити наступний бланк (табл. 1). У другому стовпчику 
учасники мають описати ідеальне або бажане бачення кож-
ного рівня матеріального середовища, зазначеного у першо-
му стовпчику; у третьому – перелічити основні думки щодо 
способів досягнення попередньо описаного ідеалу, а в чет-
вертому – хоча б одну власну дію або вчинок, який допоможе 
досягти результату. При цьому тренер просить зазначати у 
четвертому стовпчику реальні речі, які справді можна вико-
нати, уникаючи абстрактних пропозицій. З метою уникнен-
ня абстрактних пропозицій ми також не включили у табли-
цю мегарівень матеріального середовища.
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Таблиця 1
Бланк для вправи “Що я маю зробити, щоб моє життєве середовище 

наблизилося до ідеального”

Тип середовища Ідеальне 
середовище

Що потрібно з
робити, щоб втіли-

ти ідеал у життя

Що для цього 
можу зробити 

особисто я

1 2 3 4

Мікросередовище
(житлове, побутове,

Мобільне, виробниче, 
навчальне, рекреаційне)

Мезосередовище
(вулиці, квартали, 

райони, міста, великі 
підприємства і земельні 

угіддя, природні 
ландшафти)

Макросередовище
(окремі держави, 

материки та планета 
Земля у цілому)

 
Незважаючи на інструкцію ведучого, переважна біль-

шість учасників схильна у четвертому стовпчику таблиці 
пропонувати досить абстрактні речі, які складно реалізу-
вати. У зв’язку із цим ведучий може попросити учасника, 
який сформулював пропозицію занадто абстрактно, назвати 
більш конкретну справу. Наприклад, особистим внеском на 
рівні мікросередовища замість абстрактного “дбатиму про 
порядок у своїй квартирі” може бути “посаджу кімнатні рос-
лини та дбатиму про них”. На рівні мезосередовища до ви-
словлювання “не смітитиму у дворі” можна додати: “разом із 
другом посаджу дерево”. На рівні макросередовища можна 
запланувати приєднатися до волонтерського екологічного 
руху або ж заснувати екологічну волонтерську організацію. 
При цьому одним із завдань членів волонтерського руху має 
бути демонстрування прикладу еколого-орієнтованої діяль-
ності  та створення мотивації до цієї діяльності у інших чле-
нів соціуму. 

Отже, екологічна компетентність, котру ми визначаємо, 
зокрема, як готовність до еколого-орієнтованої діяльності має 
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стати основою цієї діяльності, яка, у свою чергу, у поєднанні 
зі сформованою еколого-орієнтованою свідомістю стане про-
явом екологічної культури.

Варто зазначити, що коли екологічні знання та вміння не 
застосовуються у практичній діяльності, то вони можуть вва-
жатися неефективними. Психологічна установка вважаєть-
ся сформованою, коли людина починає певним чином діяти 
у відповідних ситуаціях. Отже, виходячи із принципу єднос-
ті свідомості та діяльності, ми наголошуємо на тому, що най-
більш важливими та ефективними методами формування 
екологічної компетентності є методи екологічної діяльності, 
спрямовані на охорону та розвиток довкілля. Таким чином, 
діяльнісні методи у процесі вивчення екологічних дисци-
плін є надзвичайно ефективними, оскільки, як показують 
дослідження, ситуація, в якій людина перебувала сама, пси-
хологічно є важливішою, ніж та, яку вона спостерігала зовні 
або ж про яку вона чула від інших. Саме через це реальна 
поведінка людини часто різко відрізняється від того, як вона 
уявляється їй самій в уявних ситуаціях. Так, наприклад, сту-
денти, які   прибирають парки, галявини в лісі, пляжі, гово-
рять про те, що тільки після того, як вони почали прибиран-
ня, зрозуміли - жахливо, коли люди руйнують і засмічують 
довкілля. Отже, звідси можна зробити важливий висновок: 
та людина, що стала прибирати та розвивати довкілля, не 
руйнуватиме його. 

Запропонована нами модель формування екологічної ді-
яльності повністю базується на теорії формування діяльності 
О. Леонтьєва, який наголошував на такому: “Ми називаємо 
діяльністю не кожний процес. Цим терміном ми позначаємо 
тільки ті процеси, які,  демонструючи те чи інше ставлення 
людини до світу,  реалізують особливу, відповідну їм потре-
бу” [3, с. 518]. Для прикладу О. Леонтьєв зазначає, що такий 
процес, як запам’ятовування, ми не називаємо власне діяль-
ністю, оскільки цей процес зазвичай сам по собі не демон-
струє ніякого самостійного ставлення до світу і не відповідає 
жодній особливій потребі. “Ми називаємо діяльністю проце-
си, – пише О. Леонтьєв, – які характеризуються психологіч-
но тим, що те, на що спрямований цей процес у цілому (його 
предмет), завжди збігається з тим об’єктивним, що спонукає 
суб’єкта до цієї діяльності, тобто мотивом” [3, с. 518-519]. 

На основі цілісного врахування форм екологічної свідо-
мості та екологічної діяльності, ми побудували таблицю 
(табл. 2), у якій відображено рівні розвитку екологічної куль-
тури – від найнижчого, першого, але позитивного, оскільки 
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у таблиці відсутні форми екодеструктивної діяльності – збе-
реження довкілля на рівні мікросередовища, до найвищо-
го – дванадцятого – створення елементів довкілля на рівні 
мегасередовища.

Таблиця 2
Представленість екологічної культури у формах 
екологічної діяльності та екологічної свідомості

Форми діяль-
ності та свідо-

мості

Еколого-орієнтована діяльність
Збереження до-

вкілля Розвиток довкілля Створення елемен-
тів довкілля

Відображення 
мікрорівня
середовища

Налаштування 
на позитив; до-
гляд за власною 
кімнатою,
робочим місцем,
власним садом, 
квітником.

Налаштування на 
конструктив; ство-
рення умов для 
зростання 
зелених наса-
джень на власному 
подвір’ї, квартирі.

Налаштування на 
співробітництво;
закладення саду; 
засадження горо-
ду; будівля власної 
оселі; заселення 
акваріуму.

Відображення 
мезорівня
середовища

Догляд за тери-
торією міста;
участь в акціях 
проти вирубки 
дерев та неза-
конної забудівлі.

Розвиток екологіч-
ної культури гро-
мад; встановлення 
урн для сміття, ба-
ків для роздільного 
збирання відходів.

Відновлення еко-
системи озер та 
річок; створення 
спеціально
облаштованих 
місць для відпо-
чинку.

Відображення 
макрорівня
середовища

Створення за-
конодавчої бази; 
прибирання 
морського узбе-
режжя;
охорона лісу, 
встановлення 
енергозбері-
гальн. приладів.

Розвиток еколого-
економічної культу-
ри; створення запо-
відників; створення 
проектів розвитку 
довкілля; створення 
рекреаційних зон.

Прибирання зва-
лищ та озеленення 
їх території; на-
садження садів і 
парків.

Відображення 
мегарівня
середовища

Розробка екоз-
берігальних 
технологій 
та Інтернет-
технологій, 
електронних 
книжок; змен-
шення викидів у 
атмосферу.

Запровадження 
неперервної еколо-
гічної освіти; роз-
робка екологічних 
технологій пере-
робки відходів.

Винайдення штуч-
них джерел енергії; 
відновлення озо-
нового шару; виро-
щування лісів; за-
садження пустель.
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У таблиці 2 наведено приклади еколого-орієнтованої ді-
яльності, які можна здійснювати окремій особі або ж гру-
пам осіб на кожному рівні. Безумовно, еколого-орієнтована 
діяльність на рівнях макросередовища та мегасередовища 
потребують значних ресурсів. Втім, варто наголосити, що 
держави та організації складаються з окремих людей і не-
великих громад, які можуть суттєво вплинути на екологіч-
ну політику. Отже, роль окремої особистості навіть у такому 
масштабі може бути досить значною. Саме таку точку зору ми 
намагаємося відстоювати під час впровадження психолого-
педагогічної технології навчального процесу у системі дис-
циплін екологічного циклу. Ця технологія передбачає ак-
тивізацію суб’єктів навчання від самого початку освітнього 
процесу за допомогою  долучення суб’єктів до інтерактивних 
лекцій, демонстраційних експериментів,  ігрової діяльності,  
до проектно-ігрової діяльності, а також до тренінгу форму-
вання готовності до волонтерської діяльності та до  екологіч-
ної діяльності. На завершення слід зазначити, що високий 
рівень розвитку еколого-орієнтованої свідомості і діяльності, 
який можливо сформувати завдяки запропонованих нами 
технологій, свідчить про сформованість екологічної культу-
ри особистості, яка у подальшому транслюватиметься у сус-
пільство, створюючи умови для розвитку екологічних рухів, 
які формуватимуть екологічну культуру широких мас.

Література
Дидковский С. В.   Опыт конструирования  модели средового проек-1. 
тирования/ С. В. Дидковский //Актуальні проблеми психології: зб. 
наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України./ 
за ред. С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2004, Т.7. Екологічна 
психологія.  – Вип. 2.  – С. 96 – 102.
Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М.: 2. 
Айрис –пресс, 2004. – 576 с.
Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – 4 –е изд. / А. Н. 3. 
Леонтьев – М.: Изд –во Московского университета, 1981. – 584 с.  
Льовочкіна А.М. Психологічні засади формування еколого –орі-4. 
єнтованої свідомості: монографія / А. М. Льовочкіна – Житомир: 
Вид –во ЖДУ ім.     І. Франка, 2011. – 422 с.  
Однажды. 100 христианских притч для чтения и размышления / 5. 
сост. О. П. Клюкина. – 2 –е изд. – М.: Триада, 2008. – 199 с.
Стегній О.Г. Екологічний рух в Україні: соціологічний аналіз: мо-6. 
нографія/ О. Г. Стегній  –  К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. — 
243 с.
Теорія. Стратегія. Тактика. Компанії. Акції. Практика.// 7. 
Екологічний рух сьогодні: зб. статей – К., Юнікорн, 1996.  – 168 с.



241

Чуйко О. В. Діяльнісно–розвивальні технології у підготовці фа-8. 
хівця соціальної роботи / О. В. Чуйко // Міждісциплінарні пробле-
ми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: 
матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції (28 
лютого – 1 березня 2014 року, Київ) / за ред.. Ю. М. Швалба – К,: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
2014. – С. 113 – 117.
Швалб Ю. М. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в 9. 
освіті / Ю. М. Швалб // Вища школа – 2010, № 1. С. 31 – 36.

The analysis of the approaches to the problem of determining the 
psychological principles and mechanisms of formation and deployment of 
the environmental movement. It is shown that the basis for the development 
of the environmental movement is environmental competence, which is 
defined as a personal relation to the living environment and a willingness 
to bear the consequences of their environmental performance in this 
environment.
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