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ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ 
 
У статті розглядається вплив суб’єктивного зв'язку з природою на психологічне 
благополуччя особистості. Психологічне благополуччя аналізується через показ-
ники суб’єктивного благополуччя, задоволеність життям та почуття зв’язаності 
(когерентності). Емпіричне дослідження демонструє позитивний зв'язок між пока-
зниками близькості із природою та суб'єктивним благополуччям особистості, а 
також із задоволеністю життям та почуттям зв’язаності. Вираженими виявились 
кореляції між показниками близькості із природою та почуттям зв’язаності, особ-
ливо з такою його складовою як емоційне усвідомлення того, що життя має сенс. 
Так як отримані результати не співпадають із частиною попередніх досліджень 
інших авторів, важливо провести аналогічні дослідження на вибірках з іншими 
соціальними та віковими характеристиками. 
Ключові слова: суб'єктивний зв'язок з природою, близькість до природи, суб'єк-
тивне благополуччя, психологічне благополуччя, психологічне здоров'я, когерент-
ність. 

 
З кожним роком проблема негативного антропогенного впливу на 

екосистеми планети загострюється, через це все більш актуальним стає 
пошук шляхів її подолання. Разом з впливом на фізичне здоров’я, екологі-
чні зміни позначаються на психологічному здоров’ї людини. В останні ро-
ки дослідники активно вивчають вплив близькості з природою на психоло-
гічне благополуччя особистості, зростає кількість досліджень, що підтвер-
джують позитивний вплив близькості людини з природою на її благопо-
луччя [2; 4; 10; 12; 13; 16]. Однак зараз ця тема вивчається переважно захі-
дними дослідниками, тож результати відображають ситуацію у країнах з 
високим рівнем життя. В Україні та країнах пострадянського простору да-
на тема привертає менше уваги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій  
Поняття «психологічне благополуччя» почало активно розроблятись 

після виходу книги Н. Бредберна «Структура психологічного благополуч-
чя» у  70-х роках минулого століття. Склалися два основні підходи до ро-
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зуміння цього поняття, які спираються на античні уявлення про щастя: ге-
доністичний та евдемоністичний. У межах гедоністичного напрямку пси-
хологічне благополуччя досліджували Д. Канеман, Н. Бредберн, Е. Дінер 
та ін. В евдемоністичному ключі проводили свої дослідження А. Уотерман, 
К. Ріфф, Б. Сінгер, А. Макгрегор та ін. 

У традиції екопсихології проблема психологічного здоров'я розгля-
дається в контексті відносин людини із природним світом. Фактором пси-
хологічного благополуччя в цьому ракурсі виступає переживання своєї єд-
ності/близькості із природним оточенням, екологічна ідентичність [4]. 

На даний момент проведено ряд досліджень, що підтверджують по-
зитивний вплив близькості з природою на психологічне благополуччя лю-
дини. Західними дослідниками виявлено, що почуття зв’язаності з приро-
дою має відновлюючий ефект на емоційний і психологічний стан людини  
(Т. Хартіг  із  співавторами), знижує рівень тривоги і почуття безпораднос-
ті (П. Мартін і Е. Браймер). Е.Нісбет і Дж.Зеленскі в своїх роботах підтве-
рджують наявність зв’язку між близькістю до природи і психологічним 
благополуччям, щастям [2]. Разом з цим дослідження вітчизняних науков-
ців показали різний результат: дослідження І.В. Кряж і Т.А. Сінюгіної де-
монструє відсутність взаємозв’язку між близькістю до природи і 
суб’єктивним благополуччям [5], а дослідження Н.В. Гранкіної-Сазонової 
виявило позитивний вплив почуття зв’язаності з природою на показники 
психологічного благополуччя і життєстійкості особистості [2]. При цьому 
важливо зазначити, що в дослідженні І.В. Кряж і Т.А. Сінюгіної благопо-
луччя розглядалось в гедоністичному ключі, а в дослідженні 
Н.В. Гранкіної-Сазонової – в евдемоністичному.   Ці результати підтвер-
джують необхідність проведення більшої кількості досліджень для ви-
вчення взаємозв’язку почуття зв’язаності з природою та психологічного 
благополуччя людини, характерного для жителів України. 

В нашому дослідженні психологічне здоров'я розглядається в гедоніс-
тичному ключі через показники суб'єктивного благополуччя, задоволеності 
життям, почуття зв’язаності (когерентності) та суб’єктивної вітальності. 

Метою нашого дослідження було вивчення зв’язку близькості з 
природою з показниками психологічного благополуччя особистості. 

Для дослідження були використані наступні методи: 
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• «Шкала зв'язку із природою NRS» Е. Нісбет, Дж. Зеленскі, С. Мер-
фі в адаптації І.В. Кряж вивчає три аспекти суб’єктивного зв’язку з приро-
дою: емоційний (ідентифікація з природою), когнітивний (прийняття еко-
логічної перспективи – екологічна суб’єктність) та фізичний (базується на 
індивідуальному досвіді взаємодії з природою); 

• Графічна шкала «Включення природи в “Я”» У. Шульца дозволяє 
оцінити ступінь включення особистістю природи у власне «Я»; 

• «Шкала суб'єктивного благополуччя» Г. Перуе-Баду в адаптації 
М.В. Соколової відображає емоційний компонент суб’єктивного благопо-
луччя;  

• «Шкала задоволеності життям» Е. Дінера в адаптації Д.А. Леонтьє-
ва відображає когнітивний компонент суб’єктивного благополуччя; 

• «Шкала почуття зв'язності» А. Антоновського вимірює три компо-
ненти почуття зв’язності: усвідомленість, керованість та збагненність; 

• «Шкала суб’єктивної диспозиційної вітальності (Vt-d)» оцінює ха-
рактерний для людини рівень вітальності (вітальність як риса особистості). 

Вибірку склали 124 студенти Харківського національного універси-
тету імені В.Н. Каразіна, що навчаються за різними спеціальностями, з них 
106 жінок і 18 чоловіків в віці від 17 до 47 років. 

Для статистичної обробки даних була використана програма Statsoft 
Statistica v7.0.61.0, з допомогою якої був проведений кореляційний аналіз 
методом Спірмена.  

Результати дослідження 
Отримані кореляційні зв'язки представлені в таблиці 1. Виявлено 

прямий значущий зв'язок між близькістю до природи та такими показни-
ками психологічного благополуччя як суб'єктивне благополуччя (r = 0,27), 
задоволеність життям (r = 0,22) та почуття зв’язаності (когерентності) (r = 
0,34). Разом з цим цікавим є той факт, що аналіз показав відсутність зна-
чущих кореляцій між показниками суб’єктивного благополуччя та вклю-
ченням природи в «Я» (r = 0,12), хоча між включенням природи в «Я» та 
почуттям зв'язності є значущий позитивний зв'язок (r = 0,35). Очікувано 
підтверджено тісний взаємозв’язок між близькістю до природи та вклю-
ченням природи в «Я» (r = 0,57).  
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Таблиця 1 
Інтеркореляції основних показників 
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Близькість до природи  0,27 0,34 0,22 0,57 

Суб'єктивне благополуччя 0,27  0,64 0,51  

Почуття зв'язності 0,34 0,64  0,44 0,35 

Задоволеність життям 0,22 0,51 0,44   

Включення природи в «Я» 0,57  0,35   

Примітка: відображені тільки значущі зв’язки при р <0,05 
 
Загальний показник NRS вимірює емоційний, пізнавальний і фізич-

ний зв'язок з природою за трьома субшкалами: 
- шкала ідентифікації з природою – вимірює ідентифікацію з приро-

дою, відображаючи почуття та думки про особистий зв'язок з природою; 
- шкала екологічної суб'єктності (в оригіналі – The Perspective 

Subscale – готовності оцінювати дії людей з точки зору їх значимості для 
світу природи) – вимірює пов'язаний з природою світогляд, відчуття су-
б'єктності (відповідальності) щодо індивідуальних дій людини та їх впливу 
на всі живі істоти; 

- шкала досвіду взаємодії з природою – вимірює дружні відносини 
зі світом природи, рівень комфорту під час перебування у природному се-
редовищі або ж відсутність бажання взаємодіяти з природою. 

Аналіз кореляцій досліджуваних показників з окремими шкалами 
NRS показав, що найчастіше зв'язок простежується зі шкалою «ідентифі-
кація з природою», яка відображає емоційний аспект суб’єктивного зв’язку 
з природою (табл. 2). Саме ця шкала має прямий значущий зв'язок між 
близькістю до природи та такими показниками психологічного благопо-
луччя як суб'єктивне благополуччя (r = 0,37), почуття зв’язаності (r = 0,38), 



Мироненко О.М. 

193 

задоволеність життям (r = 0,27) та довіра (r = 0,47). Інші шкали не показу-
ють такого зв’язку.  

Таблиця 2 
Кореляції досліджуваних показників з окремими шкалами NRS 
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Суб'єктивне благополуччя 0,27 0,37   
Почуття зв'язності 0,34 0,38  0,27 
- розуміння (збагненність)     
- керованість 0,28 0,30   
- осмисленість 0,48 0,53  0,34 
Задоволеність життям 0,22 0,27   
Довіра  0,47   
- довіра до світу     
- довіра до інших людей  0,45   
- довіра до себе     
Включення природи в «Я» 0,57 0,54  0,36 

Примітка: відображені тільки значущі зв’язки при р <0,05 
 
Слід зазначити, що схожі результати були отримані в дослідженні 

Н.В. Гранкіної-Сазонової [2], де зв'язок між близькістю до природи та по-
казниками психологічного благополуччя найчастіше простежувався з ба-
лами питання номер 2, яке звучить наступним чином: «Мій зв'язок з при-
родою і навколишнім середовищем – це частина моєї духовності» (була 
використана експрес-версія NRS). Тож можна зробити висновок, що саме 
емоційний аспект близькості з природою має позитивний зв'язок з психо-
логічним благополуччям особистості. 

Висновки і перспективи подальшого дослідження 
Наше дослідження виявило позитивний зв'язок між близькістю до при-

роди та психологічним благополуччям особистості, а саме такими його пока-
зниками як суб’єктивне благополуччя, почуття зв’язаності та задоволеність 
життям. Вираженими виявились кореляції між показниками близькості із 
природою та почуттям зв’язаності, особливо з такою його складовою, як 
емоційне усвідомлення того, що життя має сенс. Також виявлено значущий 
зв'язок між емоційним аспектом близькості до природи та довірою.  
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Так як отримані результати не повністю співпадають з результатами 
попередніх досліджень щодо зв’язку близькості до природи та 
суб’єктивного благополуччя, важливо провести аналогічні дослідження на 
вибірках з іншими соціальними та віковими характеристиками. 
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Myronenko O.M. 
SUBJECTIVE CONNECTION WITH NATURE AS A FACTOR 
OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PERSON 
Every year the problem of negative human-induced impact on the planet ecosystem is 

aggravated, along with the impact on physical health, environmental changes affect the psy-
chological health of a man. In recent years, researchers have been actively studying the influ-
ence of connectedness to nature on psychological well-being of individual (T. Hartig, 
E. Nisbet, J. Zelenski, and others), there is a growing number of researches confirming posi-
tive impact of relatedness to nature on well-being. However, this topic is now mainly studied 
by Western researchers, and the results reflect the situation in countries with a high standard 
of living. In Ukraine and countries of the post-Soviet space, this topic attracts less attention. 

To study the relationship of connectedness to nature and psychological well-being, we 
conducted a research, the sample was based on 124 students, among them 106 women and 18 
men aged 17 to 47 years. The results of the research show a positive relationship between the 
indicators of connectedness to nature and subjective well-being of a person, also with life sat-
isfaction and sense of connectivity. There were apparent correlations between the indicators 
of connectedness to nature and sense of coherence, especially with its component, emotional 
awareness of the fact that life makes sense. Since the results do not coincide with the part of 
previous researches by other authors, it is important to conduct similar studies on samples 
with other social and age characteristics. 

Key words: nature connectedness, nature relatedness, subjective well-being, psycho-
logical well-being, psychological health, sense of coherence. 

 
Мироненко О.Н. 
СУБЪЕКТИВНАЯ СВЯЗЬ С ПРИРОДОЙ КАК ФАКТОР  
ПСИХОЛГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ 
В статье рассматривается влияние субъективной связи с природой на психоло-

гическое благополучие личности. Психологическое благополучие анализируется по по-
казателям субъективного благополучия, удовлетворенности жизнью и чувства связан-
ности (когерентности). Эмпирическое исследование демонстрирует положительную 
связь между показателями близости с природой и субъективным благополучием лично-
сти, а также с удовлетворенностью жизнью и чувством связанности. Выраженными 
оказались корреляции между показателями близости с природой и чувством связаннос-
ти, особенно с такой его составляющей как эмоциональное осознание того, что жизнь 
имеет смысл. Так как полученные результаты не совпадают с частью предыдущих исс-
ледований других авторов, важно провести аналогичные исследования на выборках с 
другими социальными и возрастными характеристиками. 

Ключевые слова: субъективный связь с природой, близость с природой, субъе-
ктивное благополучие, психологическое благополучие, психологическое здоровье, коге-
рентность. 

 




