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Исследованы онтогенетические особенности развития экологического 
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самоотношения и структурными компонентами экологического сознания.
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Постановка проблеми. Сучасна екологічна криза ак-
туалізує необхідність спрямування світоглядного розвитку 
людства від егоцентризму до екоцентризму. Дослідженням 
гармонійної взаємодії у системі «людина – природа» за-
ймається екологічна психологія. Екологічна свідомість як 
предмет екологічної психології вивчається такими науков-
цями як А.А.Алдашева, О.В.Білоус, Е.В. Гірусов, О.В.Грезе, 
С.Д.Дерябо, В.В. Медведєв, В.П.Онопрієнко, А.А.Фурман, 
Т.Ф.Юркова, В.О.Ясвін та ін. 

Доросла особистість є діяльнісним суб’єктом у системі 
«людина – природа». За виразом В. Франкла: «Якщо по-
треби штовхають нас, то цінності притягують…» [2, с. 120], 
– науковці констатують значущість потреб у формуванні 
індивідуальних бажань і ролі ціннісних орієнтацій в якості 
ідеалу, до якого прагне людина. Сформовані системи цінніс-
них орієнтацій і потреб особистості спрямовують діяльність 
людини у певному напрямку та зумовлюють розвиток усіх 
вищих психічних функцій. У свою чергу екологічні потреби, 
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екологічна спрямованість та екологічні цінності визначають 
певний рівень сформованості екологічної свідомості дорослої 
особистості та є її структурними компонентами [8]. 

Зважаючи на те, що людина є органічною частиною при-
роди в системі екологічних цінностей домінуючою є пробле-
ма самоставлення особистості. Гідне ставлення дорослої осо-
бистості до оточуючого світу не обходиться без аутоемпатії 
та позитивної «Я–концепції». Саме ставлення до себе є під-
ґрунтям, на якому будується психічне здоров’я особистості, 
успішність її взаємодії з іншими людьми та світом природи. 

Питання онтогенетичного розвитку само ставлення 
особистості та його основні механізми висвітлюються у 
працях Р.Бернса, А.А.Бодальова, І.С.Кона, М.І.Лісіної, 
С.Р.Пантілєєва, К.Роджерса, М.Розенберга, В.Ф.Сафіна, 
Є.Т.Соколової, В.В.Століна, І.І.Чеснокової, К.Хорні та ін. 
Науковці розглядають само ставлення у двох ракурсах: 
по–перше, як узагальнене самоставлення (самоповага, само-
оцінка), яке є цілісним, одномірним і універсальним утво-
ренням, що виражає міру позитивного ставлення індивідуу-
ма до власного уявлення про себе; по–друге, як узагальнене 
самоставлення, яке певним чином інтегрується з часткових 
самооцінок [6, с.219]. 

За визначенням В.В. Століна, самоставлення виникає 
внаслідок процесу ідентифікації, при якому ставлення лю-
дини до оточуючих перетворюється на аутокомунікацію: «Я 
ставлюся до нього, але ж він – це я, я ставлюся до себе в його 
особі» [10, с.210–220]. За нашою думкою, цей процес іден-
тифікації відбувається також і по відношенню до природи. 
Тобто, людина ставиться до самої себе так само, як і до самої 
оточуючого світу, часткою якого вона себе уявляє. 

В.В. Столін і С.Р. Пантілєєв розглядають самоставлен-
ня як уявлення особистості про сенс власного «Я», що зна-
чною мірою визначається переживанням власної цінності, 
яке реалізується в досить широкому діапазоні почуттів: від 
самоповаги до самоприниження і самознищення [4; 6; 10]. 
Науковці виокремлюють в основі макроструктури самостав-
лення наступні базові виміри, кожен з яких має позитивний 
і негативний полюси [Там само]: самоповагу, аутосимпатію, 
самоінтерес, очікування позитивного ставлення від оточу-
ючих (дзеркальне Я), самоприйняття, самокерівництво та 
самопослідовність, саморозуміння. самопрезирство, само-
звинувачення. Ці виміри інтегруються в загальне позитивне 
або негативне ставлення до себе, інтегральне почуття «за» 
або «проти» власного Я. 

Романова М.К.
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Згідно уявлення про особистість як відкриту систему, що 
обмінюється енергією та інформацією з оточуючим світом, 
та положення Л.С.Виготського про взаємозв’язок людини і 
середовища [9, с 69], характер та якість самоставлення лю-
дини впливає на її ставлення до природи і зумовлює певний 
розвиток екологічної свідомості її особистості. 

Одночасно з цим, проблема впливу характеристик само-
ставлення дорослої особистості на розвиток її екологічної сві-
домості не отримала належної уваги у наукових розробках.

Зважаючи на викладене вище, об’єктом нашого дослі-
дження є екологічна свідомість дорослої особистості з різним 
рівнем освіченості, а предметом – характеристики само-
ставлення дорослої особистості.

Метою роботи є дослідження характеристик самостав-
лення дорослої особистості в якості умов розвитку рівня її 
екологічної свідомості.

Розв’язуються наступні завдання: а) вивчення екологіч-
них потреб, спрямованості та цінностей дорослих з різним 
рівнем освіченості; б) дослідження характеристик самостав-
лення дорослої особистості; в) знаходження кореляційних 
взаємозв’язків між вище зазначеними феноменами.

Методи та організація дослідження. Для забезпечен-
ня репрезентативності вибірки дослідження проведено з до-
рослими чоловіками та жінками, що різняться освітою (ма-
ють вищу чи середню спеціальну освіту) та працюють у різ-
номанітних сферах діяльності. Вік респондентів становить 
від 21 до 60 років. 

Загалом дослідженням охоплено 291 дорослих осіб на-
ступних вікових категорій:  21 – 30 років (рання дорослість) 
– 73 респонденти (37 жінок і 36 чоловіків); 31 – 40 років (се-
редня дорослість) – 72 респонденти (37 жінок і 35 чоловіків); 
41 – 60 років (зріла дорослість) – 146 респондентів (76 жінок 
і 70 чоловіків). Прогнозуючи значущість кризи середнього 
віку для розвитку екологічної свідомості особистості, вибірку 
зрілої дорослості збільшено на 72 особи ( 37 жінок і 35 чоло-
віків), вік яких становить від 41 до 45 років. 

Застосовано наступні методики дослідження: адап-
тована методика діагностики міри задоволеності основних 
потреб [7, с. 624–626]; адаптована методика спрямованості 
особистості Б. Басса [7, с. 563–569]; методика «Ціннісні орієн-
тації» А.І. Моткова та Т.О. Огнєвої (варіант 2) [3]; методика 
самоставлення С.Р. Пантілєєва (МДС) [4].

Дослідження проведено у п’ять етапів. На першому ета-
пі проведено діагностику міри задоволеності чоловіками та 
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жінками екологічних потреб [7, с. 624–626]. Для цієї мети 
систему основних потреб за А.Маслоу, що охоплює матері-
альні потреби, потреби в безпеці, соціальні потреби, потреби 
у визнанні та потреби у самовираженні, доповнено блоком 
потреб екологічної тематики: «досягти гармонії з природою», 
«відчувати і розуміти навколишній світ», «піклуватися про 
рослини і тварин». Для визначення міри задоволеності по-
треб чоловіками та жінками підраховано суму балів кожного 
з шести блоків, обчислено їх середнє арифметичне, знайде-
но відносний показник представленості екологічних потреб 
у потребовій сфері, а також ранг блоку екологічних потреб 
серед шести їх типів.

Другий етап дослідження присвячено вивченню еколо-
гічної спрямованості дорослої особистості. Варіанти закінчен-
ня кожного твердження орієнтаційної анкети, за допомогою 
яких визначаються три типи спрямованості особистості (на 
себе, на спілкування, на справу) доповнено екологічно спря-
мованим варіантом закінчення твердження. Респондентами 
ранжовано перелік типів спрямованостей кожного твер-
дження у порядку спадання їх суб’єктивної значущості від 3 
до 0 балів. Підраховувано суму балів по кожному з чотирьох 
блоків, обчислено їх середнє арифметичне, знайдено віднос-
ний показник представленості екологічної спрямованості 
особистості серед усіх типів спрямованості, а також ранг еко-
логічної спрямованості чоловіків та жінок у системі чотирьох 
типів спрямованості загалом.

Третій етап дослідження присвячено вивченню осо-
бливостей розвитку ціннісних орієнтацій особистості ранньої 
дорослості. У блоці внутрішніх цінностей визначено міри 
значущості та реалізації екологічних цінностей особистості 
за п’ятибальною шкалою. Обчислено середнє арифметичне 
показників мір значущості та реалізації екологічних ціннос-
тей дорослих людей.

На четвертому етапі досліджено характеристики са-
моставлення дорослої особистості за 9 шкалами [4]: закри-
тість, внутрішня конфліктність, самозвинувачення, само-
впевненість, самокерівництво, дзеркальне Я, самоцінність, 
самоприйняття, самоприв’язанність. Знайдено середнє 
арифметичне вище зазначених показників.

П’ятий етап дослідження присвячено знаходженню ко-
реляційних взаємозв’язків між показниками міри задоволен-
ня екологічних потреб, спрямованості, ціннісних орієнтацій 
та характеристиками самоставлення дорослих за допомогою 
лінійного кореляційного аналізу Пірсона [5].

Романова М.К.
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Результати дослідження та їх обговорення
Отримані результати першого етапу дослідження пока-

зали (див. табл. 1), що міра задоволеності екологічних по-
треб загалом у дорослих осіб знаходяться у зоні часткової не-
задоволеності (  = 19,0 бали). При цьому показники вище 
зазначеної міри вищі у респондентів з вищою освітою, а ніж 
у дорослих, що мають середню спеціальну освіту (відповідно, 

в.осв. = 24,6 бали, с.сп.осв. = 21,5 бали). Оскільки необхід-
ність задоволення вище зазначених потреб зумовлює розви-
ток екологічної спрямованості особистості, тому рівень роз-
витку екологічної свідомості у високоосвічених дорослих має 
бути вищім, а ніж у осіб з середньою спеціальною освітою.

Таблиця 1
Середні значення міри задоволеності екологічних по-

треб та екологічної спрямованості дорослих з різним рів-
нем освіченості (у балах)

Рівень 
освіти

Складові еко-
логічної свідо-

мості

Віковий проміжок (у роках)

21 – 30 31 – 40 41 – 45 46 – 60 21 – 60

Вища
Потреби 20,4 22,1 28,0 28,1 24,6

Спрямованість 29,5 32,2 39,6 35,1 34,0
Середня 
спеціаль-

на

Потреби 17,7 17,2 25,9 24,9 21,5

Спрямованість 24,8 28,1 36,4 33,9 30,9

Загальна 
вибірка

Потреби 19,0 19,7 26,9 26,4 23,0

Спрямованість 27,2 30,2 38,0 34,4 32,4

Виявлено досить великий розмах показників міри задо-
воленості екологічних потреб (W = 10,9 бали). Ці показники 
знаходяться в межах від min = 17,2 бали у осіб середньої 
дорослості з середньою спеціальною освітою до  max = 28,1 
бали у респондентів зрілої дорослості з вищою освітою. 

Порівнюючи показники міри задоволеності екологічних 
потреб у респондентів з різним рівнем освіченості, приходимо 
до висновку, що дорослі з вищою освітою мають більш розви-
нену екологічну свідомість в порівнянні з особами, що отри-
мали середню спеціальну освіту. При цьому високоосвічені 
респонденти мають більш стабільну позитивну онтогенетич-
ну динаміку розвитку екологічної свідомості, порівняно з до-
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рослими, що мають середню спеціальну освіту і демонстру-
ють найвищі показники у період кризи середнього віку. Цей 
факт дозволяє зробити висновок про те, що вищі навчальні 
заклади, в порівнянні з установами середньо–спеціальної 
освіти, розвивають у своїх студентів значно вищий рівень 
екологічної освіти.

На другому етапі дослідження виявлено особливості 
екологічної спрямованості респондентів та їх залежність від 
освіченості (див. табл. 1). Показники екологічної спрямова-
ності дорослих загальної вибірки мають невисокі значення 
(  = 32,4 бали), що свідчить про недостатній рівень сфор-
мованості їхньої екологічної свідомості. Найвищі показники 
екоспрямованості мають високоосвічені респонденти ( в.осв. 
= 34,0 бали), порівняно з особами з середньою спеціальною 
освітою ( с.сп.осв. = 30,9 бали). Розмах показників екологіч-
ної спрямованості коливається в межах від min = 24,8 бали 
у респондентів ранньої дорослості з середньою спеціальною 
освітою до max = 39,6 бали у осіб, які мають вищу освіту і 
переживають кризу середнього віку. Ці факти ще раз демон-
струють вплив певного рівня освіченості на розвиток еколо-
гічної свідомості дорослої особистості. Вища освіта краще, а 
ніж середня спеціальна, формує в особистості уявлення про 
світ природи як духовну цінність, дозволяє зрозуміти єдність 
людей і природи на спільному екосистемному рівні, зумов-
лює високий рівень розвитку афективно–емоційного, когні-
тивного, практичного і вчинкового компонентів інтенсивнос-
ті ставлення до природи, тощо.

Порівнюючи показники динаміки екоспрямованості до-
рослої особистості в онтогенезі, маємо найвищі результати у 
осіб, що переживають кризу середнього віку, незалежно від 
їхнього рівня освіченості. Цей факт демонструє значущість 
періоду кризи середнього віку для розвитку екологічної сві-
домості дорослої особистості внаслідок переорієнтації її смис-
лової сфери від егоцентризму до гуманізму [1] та екоцен-
тризму. 

Третій етап дослідження. У результаті аналізу мір зна-
чущості та реалізації екологічних ціннісних орієнтацій у осіб 
загальної вибірки (див. табл. 2) виявлено майже ідентичні по-
казники, незалежно від рівня освіченості дорослих (відповід-
но, знач. = 4,3 бали, реаліз. = 4,0 бали). Спостерігаються 
дещо вищі показники міри конфліктності екологічних цін-
ностей у дорослих з середньою спеціальною освітою, порівня-
но з високоосвіченими респондентами (відповідно, конфл.
сер.сп.осв. = 0,30 бали, конфл.в.осв. = 4,0 бали). Вище за-
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значена тенденція справедлива для всіх вікових груп, окрім 
періоду кризи середнього віку: високоосвічені респонденти 
цього віку мають найвищі показники міри конфліктності 
здійснення екоцінностей у їхньому житті ( конфл.в.осв. = 
0,37 бали). Цей факт ще раз демонструє характерну для цієї 
онтогенетичної фази специфічну трансформацію смислової 
сфери особистості, внаслідок чого людина здатна до особис-
тісного розвитку, який дозволяє їй у період зрілої дорослості 
максимально реалізувати власні екологічні ціннісні орієн-
тації у реальному житті. Більш стрімке збільшення показ-
ників мір значущості та реалізації екоцінностей у зрілої осо-
бистості, порівняно з даними періоду кризи середнього віку, 
мають високоосвічені респонденти, а ніж особи, які мають 
середню спеціальну освіту.

Таблиця 2
Середні значення міри значущості, реалізації та кон-

фліктності здійснення екологічних цінностей у дорослих з 
різною освітою 

Освіта
Характеристики 
екологічних цін-

ностей

Віковий проміжок (у роках)

21 – 30 31 – 40 41 – 45 46 – 60 21 – 60

Вища

Значущість 3,9 4,2 4,3 4,6 4,3
Реалізація 3,8 4,0 3,9 4,5 4,0

Конфліктність 
здійснення 0,19 0,20 0,37 0,03 0,21

Середня 
спеціаль-

на

Значущість 3,9 4,3 4,5 4,5 4,3
Реалізація 3,5 4,0 4,1 4,4 4,0

Конфліктність 
здійснення 0,43 0,31 0,35 0,10 0,30

Загальна 
вибірка

Значущість 3,9 4,3 4,4 4,5 4,3
Реалізація 3,6 4,0 4,0 4,5 4,0

Конфліктність 
здійснення 0,32 0,28 0,36 0,07 0,25

На четвертому етапі дослідження визначались харак-
теристики самоставлення дорослої особистості. Результати 
дослідження виявили (див. табл. 3), що значення середніх 
показників характеристик самоставлення коливається від 

min = 4,3 бали (за шкалою «самозвинувачення» у високо-
освічених осіб ранньої та середньої дорослості) до max = 
7,8 бали (за шкалою «самоцінність» у високоосвічених рес-
пондентів ранньої дорослості). 
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Таблиця 3
 Середні значення шкал самоставлення у дорослих з різ-

ним рівнем освіченості
Рі
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я
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за

ні
ст

ь

Вища

21 – 30 6,0 4,4 4,3 7,3 6,9 6,4 7,8 6,0 5,9

31 – 40 6,1 4,8 4,3 7,2 6,7 7,2 7,2 6,6 5,8

41 – 45 5,9 5,0 4,9 6,9 6,7 6,8 6,9 6,5 6,2

46 – 60 6,9 5,3 4,8 6,9 7,0 6,5 6,7 6,6 6,7

21 – 60 6,2 4,9 4,6 7,1 6,8 6,7 7,1 6,4 6,1

Середня 
спеціаль-

на

21 – 30 6,2 5,4 5,1 6,4 6,6 6,0 6,6 6,4 5,8

31 – 40 6,6 5,0 5,2 6,7 6,7 6,4 6,9 6,3 5,8

41 – 45 6,6 5,4 5,0 6,8 7,1 6,6 6,4 6,6 6,4

46 – 60 7,1 5,5 4,9 6,4 6,6 6,3 6,4 6,6 7,1

21 – 60 6,6 5,3 5,1 6,6 6,8 6,3 6,6 6,5 6,3

Загальна 
вибірка

21 – 30 6,1 4,9 4,7 6,8 6,8 6,2 7,2 6,2 5,8

31 – 40 6,3 4,9 4,7 6,9 6,7 6,8 7,1 6,4 5,8
41 – 45 6,3 5,2 4,9 6,9 6,9 6,7 6,6 6,5 6,3

46 – 60 7,0 5,4 4,9 6,7 6,8 6,4 6,5 6,6 6,9

21 – 60 6,4 5,1 4,8 6,8 6,8 6,5 6,8 6,4 6,2

 Аналіз діапазону значень самоставлення особистості, 
що знаходяться в зоні самоприниження [4], показав, що іс-
нує: а) залежність ставлення до себе та установки бачити 
себе від ступеня адаптованості особистості в ситуації (
вн.конфліктність = 5,1 бали); б) вибіркове ставлення до себе, 
при якому звинувачення себе за вчинки та дії поєднується 
з виразом гніву, досади на адресу оточуючих ( самозвину-
вачення = 4,8 бали). При цьому слід звернути увагу на той 
факт, що найвищі показники вище зазначеного фактору 
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мають дорослі з середньою спеціальною освітою, які більш 
схильні до внутрішніх конфліктів, сумнівів, незгоди з собою, 
самокопання, вираженості негативних емоцій на адресу сво-
го “Я” [4], і, як наслідок, до суб’єктивного неблагополуччя та 
психосоматичних захворювань. Практичні психологи у своїй 
роботі повинні враховувати вище зазначені особливості са-
моставлення дорослих осіб, що мають середню спеціальну 
освіту.

Що стосується тих значень самоставлення особистості, що 
знаходяться в зоні самоповаги [4], дослідженням виявлено, 
що в цілому дорослі проявляють особливості вибіркового са-
моставлення: 

а) збереження працездатності й впевненості в собі у звич-
них для особистості ситуаціях, зниження впевненості в собі і 
наростання тривоги, неспокою при несподіваній появі труд-
нощів ( самовпевненість = 6,8 бали); 

б) здатність до особистого контролю в звичних для осо-
бистості умовах існування, схильність до підпорядкування 
середовищним впливам у нових для себе ситуація, які змен-
шують регуляційні можливості “Я” ( самокерівництво = 6,8 
бали); 

в) розширення вибірковості на сприйняття людиною став-
лення оточуючих до себе: з її точки зору, позитивне ставлен-
ня оточуючих поширюється лише на певні якості, на певні 
вчинки; інші особистісні прояви здатні викликати у них роз-
дратування і неприйняття ( дзеркальне Я = 6,5 бали);

г) схильність високо оцінювати низку власних якостей, 
визнавати їх унікальність одночасно з недооцінюванням ін-
ших якостей, внаслідок чого з’являється відчуття малоцін-
ності, особистої неспроможності при зауваженнях оточуючих 
( самоцінність = 6,8 бали); 

д) здатність приймати не всі власні достоїнства і крити-
кувати не всі особистісні недоліки ( самоприйняття = 6,4 
бали); 

е) прагнення до зміни лише деяких власних якостей при 
збереженні інших ( самоприв’язанність = 6,2 бали). 

При цьому показники за шкалами «самовпевненість», 
«дзеркальне Я» і «самоцінність» вище у високоосвічених осіб, 
а ніж у респондентів із середньою спеціальною освітою. Цей 
факт підтверджує значимість рівня освіти: вища ланка осві-
ти створює умови для розвитку позитивних характеристик 
самоставлення дорослої особистості.

Що стосується показників шкали «закритість», доросла 
особистість має вибіркове ставлення до себе та здатна до по-
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долання деяких психологічних захистів, особливо в критич-
них ситуаціях ( закритість = 6,4 бали). При цьому у рес-
пондентів із середньою спеціальною освітою ці показники 
набагато вищі, а ніж у високоосвічених дорослих (відповід-
но, закритість сер.сп.осв. = 6,6 бали, закритість в.осв. = 
6,2 бали).

Розглядаючи онтогенетичну динаміку особливостей са-
моставлення дорослої особистості, спостерігаємо позитивну 
тенденцію в розвитку таких негативних ознак як закритість, 
внутрішня конфліктність, самозвинувачення. Ймовірно, це 
пояснюється тим, що респонденти, які за віком старші 40 
років, виховувались у радянських закладах освіти і перебу-
вали в умовах гіперболізації почуття відповідальності, не-
минучості покарання за негативні вчинки, культивації го-
товності до самопожертви власним благополуччям заради 
світлого комуністичного майбутнього тощо. 

Онтогенетична позитивна динаміка простежується і в 
розвитку таких ознак самоставлення як самоприйняття і 
самоприв’язанність. Цей факт доводить, що у дорослих з ві-
ком зростає ригідність “Я” – прагнення зберегти в незмінно-
му вигляді власні якості, вимоги до себе, образ Я і самооцін-
ку, почуття симпатії до себе, згоду з власними внутрішніми 
спонуканнями та прийняття людиною себе такою, якою вона 
є, незважаючи на недоліки і слабкості [4].

На п’ятому етапі дослідження визначався кореляцій-
ний взаємозв’язок між показниками екологічних потреб, 
спрямованості, ціннісних орієнтацій як компонентами 
екосвідомості особистості та характеристик її самоставлен-
ня. Не виявлено жодних достовірних взаємозв’язків між 
показниками екосвідомості та особливостями самоставлен-
ня у респондентів, які мають вищу освіту. 

Одночасно з цим, респонденти з середньою спеціальною 
освітою мають достовірні кореляційні взаємозв’язки між по-
казниками компонентів екологічної свідомості та закритості 
( 180,0. =− ïîòðåáèçàêðr , 05,0≤p , 177,0.. =− ö³ííîñòåéðåàë³ççàêðr , 05,0≤p
), а також особливостей самоставлення, які відносяться 
до діапазону самознищення: внутрішня конфліктність (

182,0.. =− ïîòðåáèêîíôëâír , 05,0≤p , 168,0... =−ñïðÿìîâêîíôëâír , 05,0≤p
, 224,0... =− ö³ííîñòåéðåàë³çêîíôëâír , 01,0≤p ) і самозвинувачення (

192,0.. =− ö³ííîñòåéçíà÷ñàìîçâr , 05,0≤p , 206,0.. =− ö³ííîñòåéðåàë³çñàìîçâr ,
05,0≤p ). Цей тривожний факт доводить, що саме респон-

денти з середньою спеціальною освітою потребують психо-
корекційної роботи, зміст якої допоможе трансформувати 
характер – полюс їхнього самоставлення з негативного 
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на позитивний і узгодити його з високим рівнем розвитку 
екосвідомості дорослої особистості.

Відсутність значущих достовірних взаємозв’язків між 
показниками структурних компонентів екологічної свідо-
мості та позитивних характеристик самоставлення свід-
чить про викривлення у свідомості, що виникли внаслідок 
нівелювання еколого–гуманістичних цінностей у дорослої 
особистості, яка орієнтується на сучасні ідеали престижу, 
матеріального благополуччя, самоствердження у соціумі 
та спрямовується у напрямку егоцентризму. 

Проведення психокорекційної роботи за допомогою мето-
дів і технологій еколого–психологічного тренінгу зумовить 
позитивну трансформацію самосвідомості дорослої особис-
тості, розвиток усіх компонентів її екологічної свідомості та 
екоцентричної світоглядної орієнтації. Відродження здоро-
вої гармонійної дорослої особистості, що має позитивне са-
моставлення, системне світосприймання, добре розвинену 
екологічність та здатна до особистісного і духовного зрос-
тання – мета зусиль практичного психолога. 

Висновки
Впродовж зрілого віку в осіб з вищою освітою показ-1. 
ники екосвідомості вищі, а ніж у респондентів, що 
мають середню спеціальну освіту. Цей факт зумовле-
но більш ширшим і досконалим екологічним змістом 
програми навчання у ВНЗ, порівняно з програмою 
закладів середньої спеціальної освіти. 
Високоосвічені дорослі мають більш позитивне інте-2. 
гральне почуття «за» власне Я, порівняно з особами, що 
мають середню спеціальну освіту. 
Виявлено деформацію свідомості дорослої особистості, 3. 
що пов’язана з неможливістю поєднання її екоцентрич-
ної спрямованості з позитивним ставленням до себе 
внаслідок домінування псевдодуховних цінностей у су-
часному світі.

Перспективу своїх подальших досліджень вбачаємо у 
розробці психокорекційної програми з розвитку екологічної 
свідомості та позивного самоставлення дорослої особистості, 
яка на шляху особистісного і духовного зростання спрямову-
ється до екоцентризму. 

Список використаних джерел
Журавльова Л.П. Психологія емпатії: Монографія. / Л. П. 1. 
Журавльова. – Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328 с.



389

Медведев В. И. Экологическое сознание: Учебное пособие. Изд. 2. 
второе, доп. / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. – М.: Логос, 2001. 
– 384 с.
Мотков О. И. Методика «Ценностные ориентации», вар. 2 / О. И. 3. 
Мотков, Т. А. Огнева. – М., 2008. – Режим доступу до методики http://
psychology.rsuh.ru/motkov.htm
Настольная книга практического психолога/ Сост. С.Т.Посохова, 4. 
С.Л.Соловьева. – М.: АСТ: Хранитель; СПб.: Сова, 2008, с. 141–157.
Немов Р. С. Психология. В 3–х кн. Кн. 3.: Психодагностика. Введение 5. 
в научное психологическое исследование с элементами математи-
ческой статистики: учеб.для студ.высш.пед.учебн.заведений./ Р. С. 
Немов. – 4–е изд. – М. : Гуманитар.изд.центр «Владос», 2006. – С. 
578–581.
Пантилеев Р. С. Самоотношение / Психология самосознания. 6. 
Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ–М, 2000. – С. 208–242.
Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и 7. 
тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский 
дом «БАХРАХ–М», 2002. – С. 563–569, 624–626.
Романова М.К. Особливості структури екологічної свідомості дорослої 8. 
особистості / М.К.Романова // Science and Education a New Dimension. 
Pedagogy and Psychology, I(7), Issue: 14, 2013. – С. 268–272.
Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. 9. 
/ О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.. 2–ге 
вид. – К.: Каравела, 2009. – 400 с.
Столин В. В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М.: Издательство 10. 
МГУ, 1983. – 288 с.

Investigated ontogenetic peculiarities of ecological consciousness of 
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