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CУБ’ЄКТНА АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ПО  
ЗБЕРЕЖЕННЮ ДОВКІЛЛЯ ЯК ЧИННИК  ЇЇ  
ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
(ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ) 
У статті наводяться теоретичні положення та програма емпіричного дослі-
дження суб’єктної проекологічної активності особистості як чинника її пси-
хологічного  благополуччя. Визначено поняття активності особистості як 
суб’єкта збереження довкілля. Показано, що така активність проявляє себе у 
надситуативній поведінці, коли збереження довкілля не є прямою ціллю та-
кої поведінки, а інколи навіть вступає у протиріччя з нею. Теоретично виді-
лені особливості психологічного благополуччя особистості як суб’єкта. Сфор-
мульована гіпотеза про існування зв’язків між складовими психологічного 
благополуччя з одного боку і суб’єктною активністю з іншого боку. Представ-
лені: процедура  операціоналізації  вихідних понять та положень досліджен-
ня, його методичний інструментарій, очікувані залежності між досліджува-
ними змінними. 
Ключові слова: суб’єктний підхід в психології, психологічне благополуччя 
особистості як суб’єкта, надситуативна екологічна активність. 
 
Однією з проблем, яка сьогодні має велике практичне значення  є 

проблема психологічного благополуччя/неблагополуччя людини  в 
умовах локальної та глобальної екологічної небезпеки.  Чи є вплив 
екологічної загрози (реальної чи такої, що тільки уявляється) на задо-
воленість життям, які механізми впливу глобальних та  локальних 
екологічних подій на переживання благополуччя/неблагополуччя, 
нарешті, чи спонукає неблагополуччя до активних дій по захисту до-
вкілля – ці питання сьогодні активно розробляються у вітчизняній та 
зарубіжній психології. 

В той самий час існуючі підходи до розробки проблеми здебіль-
шого є обмеженими ідеєю реактивності, тобто активності  людини, яка 
виникає лише у відповідь на екологічні загрози. Тенденція до ство-
рення психологічних адаптивних моделей такого роду простежується 
по кожному з двох основних напрямків, які можна досить умовно ви-
ділити при розгляді досліджень, які так чи інакше торкаються пере-
живання благополуччя в екологічно несприятливих  умовах.  

Перший напрямок складають дослідження, побудовані за стимул-
реактивною логікою, які вивчають психічні явища, що виникають 
внаслідок негативних впливів середовища на людину, зумовлюючи, 
таким чином, переживання тривоги, нещастя, незадоволеності жит-
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тям. Як приклад наведемо дослідження особливостей екологічної сві-
домості людей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, проведене  
В.О.Скребцем [ 6 ].  Тут виділені чинники впливу на переживання не-
благополуччя в залежності від часу, який пройшов після події. В умо-
вах існування безпосередньої загрози на перший план вийшов чинник 
свого здоров’я та здоров’я близьких. В подальшому такими чинника-
ми стали соціально-економічні та правові проблеми. І тільки пізніше, 
хоча і суміжно з попередніми стадіями, виникали суто психологічні 
явища – психоемоційні стани, механізми психологічного захисту, які 
можуть закріплюватися в акцентуаціях особистості за радіофобійним 
нахилом [ 6, с. 318 ]. Спільним висновком є констатація  необхідності 
медичної, соціальної, психологічної підтримки людей, які змушені 
жити в таких умовах. Дослідження такого плану наголошують на ви-
рішальній ролі  зовнішнього керування процесами у середовищі, реа-
лізації екологічних, соціоекономічних заходів, у підвищенні благопо-
луччя людей в екологічно небезпечному середовищі. 

Другий напрямок складають дослідження в межах адаптивного 
підходу, який передбачає визначення внутрішніх стратегій подолання 
самою особистістю переживання неблагополуччя в екологічно небез-
печному середовищі. Прикладом адаптивного підходу може слугувати 
дослідження Н.М.Сараєвої [ 5 ], в якому вивчалися механізми саморе-
гуляції психосоматичних станів в умовах промислового забруднення. 
Було показано, що люди, які постійно проживають в регіоні з великим 
техногенним навантаженням,  близькі за станом свого організму і 
психіки до нижньої межі адаптивних можливостей. Вони часто хворі-
ють, відчувають депресивні стани, що веде до переживання неблаго-
получчя. Для його подолання необхідним є особливий режим всіх ви-
дів діяльності, що виключає фізичні і психічні перевантаження, пот-
ребує оптимального співвідношення праці і відпочинку, в цілому фо-
рмування певного способу життя. Людина, яка здатна усвідомити свої 
психосоматичні стани та ресурси, має свідомо застосовувати механіз-
ми їх саморегуляції шляхом розробки та втілення певних корекційних 
дій.  Таким чином, психіка у певних межах може забезпечити присто-
сування до середовища, наслідком чого є  виникнення переживання 
благополуччя. Однак адаптивний механізм саморегуляції діє тільки в 
досить вузькому діапазоні змін характеристик середовища. При виході 
за його межі, значному погіршенні екологічних умов життя, саморегу-
ляція виявляється неефективною. 

Представлені дослідження, по при різницю у поглядах на механі-
зми психологічного благополуччя, об’єднує розуміння людини  як 
об'єкта середовищних впливів, що змушений переживати дискомфорт 
в умовах екологічної загрози або  певним чином пристосовуватися до 
неї. 

Такий підхід безумовно є важливим щодо розробки психологіч-
них стратегій поведінки людини в сучасній екологічній ситуації. Од-
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нак, слід зважити на те, що нині кожна людина так чи інакше є не 
тільки жертвою, але й рушійною  силою негативних змін у довкіллі. 
Тому вкрай важливо розглядати проблеми психологічного благопо-
луччя в контексті вивчення людини як агента впливу на довкілля, ак-
тивність якого опосередкована його ставленням до довкілля. Чи спри-
яє активна позиція по захисту довкілля в умовах екологічної загрози 
до переживання та прагнення благополуччя, чи є ці процеси незалеж-
ними чи зустрічно спрямованими? В межах розглянутої парадигми ві-
дповідь на такі питання залишається відкритою. 

Мета статті полягає  – в теоретичному обґрунтуванні та визначен-
ні  методичних засад емпіричного дослідження активності самої лю-
дини у створенні безпечного середовища як чинника її психологічного 
благополуччя в умовах екологічних негараздів. 

 У пошуках теоретичного підгрунтя розробки цієї проблеми, ми 
звернулися до категорії суб'єкта в тому тлумаченні, яке започаткував 
С.Л.Рубінштейн, розробляючи принцип психологічного детермінізму. 
Сутність цього принципу, як відомо, полягає у підкресленні активності 
психіки та людини як її носія у детермінації  «внутрішнього зовніш-
нім». На ранніх етапах розробки принципу детермінізму 
С.Л.Рубінштейн зосередився на активності психічного  як 
суб’єктивного відображення у такий взаємодії. У пізній редакції - ак-
тивною стороною є вже не психіка, а людина - суб'єкт, який  не просто 
реагує  на зовнішні впливи, а пізнає і перетворює зовнішній світ і са-
мого себе відповідно властивостям і логіці розвитку своєї суто людсь-
кої психіки. Для суб'єкта зовнішні впливи стають зовнішнім світом, 
що є умовою розгортання процесів самовираження, самовиявлення 
внутрішнього. При цьому, на відміну, наприклад, від гуманістичної 
психології, яка розглядає зовнішнє як наявну умову, що опосередко-
вує розгортання внутрішньої "програми" саморозвитку особистості, в 
суб'єктному  підході зовнішнє активно формується та осмислюється 
особистістю, пізнається нею як умова свого існування та розвитку [ 1, с. 
208-233 ] .   

На основі суб’єктного підходу можна тлумачити  причини і нас-
лідки відносної незалежності переживання благополуччя від наявних 
умов життя людини. Добре відомим, наприклад, є фактологічний ма-
теріал, присвячений опису особистостей, які переживали кращі моме-
нти свого життя, внутрішній комфорт і щастя у вкрай скрутних соціа-
льних умовах.  У цих випадках на перший план виступає активність 
особистості, її усвідомлені намагання змінити зовнішні обставини. Та-
ким чином психологічна реальність людини, яка є суб’єктом творення 
себе та світу навколо себе, опосередковує або протистоїть впливу зов-
нішніх негативних  факторів. Зміни на краще самої людини та світу, 
процес усвідомлення себе як агента цих змін створюють передумови 
переживання станів благополуччя. 
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Уявляється, що суб’єктність людини може виступати чинником її 
внутрішнього благополуччя в умовах екологічних негараздів, коли 
людина активно включається у природоохоронну діяльність, проявляє 
ініціативу у діях по захисту довкілля.  

Безумовно, не кожна особистість, яка намагається подолати чи 
змінити несприятливі екологічні обставини, відчуває психологічний 
комфорт та задоволеність у цій боротьбі. Ще раз підкреслимо, що осо-
бистість у такій перетворюючій активності має проявлятися та форму-
ватися  як суб’єкт.  За висловом А. В. Брушлінського "Людина як су-
б'єкт - це вища системна цілісність всіх її найскладніших та супереч-
ливих якостей"  [ 1, с. 10 ]. Системна цілісність психічних властивостей 
означає, що на суб'єктному рівні організація, функціонування і розви-
ток психіки задається вищими ціннісно-смисловими структурами, які 
виступають у ролі життєвих смислів.  

І.В.Кряж, емпірично досліджуючи екологічний зміст ціннісно-
смислової сфери суб’єкта, виявила наявність ціннісних вимірів, які ви-
значають екологічность його поведінки у довкіллі. Такі виміри зада-
ються діхотоміями егоїзму – альтруїзму, перетворення – збереження 
середовища, антропоцентризму – біосфероцентрізму. Друга ланка ко-
жної пари визначає екологічну спрямованість активності суб'єкта  [  2, 
с. 248-265 ].  

Цінності людини як суб’єкта екологічної поведінки у довкіллі, 
спрямованої на його збереження та розвиток, на наш погляд, опосере-
дковують дію, вивченого Н.М.Сараєвою та ін., адаптивного механізму 
саморегуляції в екологічно небезпечних умовах. Вони ускладнюють 
цей механізм за рахунок рефлексії суб’єктом не тільки внутрішнього 
стану, але й зовнішніх умов, які призвели до нього. Це кардинально 
змінює змістовні характеристики  дій, які раніш були спрямованими 
лише на покращення внутрішньої ситуації людини, її актуального 
психічного та фізичного стану. Такі дії спрямовуються також на зов-
нішнє небезпечне оточення,  «вписуються» у більш широкий контекст 
пізнання та орієнтування у чинниках загальної екологічної небезпеки 
як у локальному, так і у глобальному масштабах. Крім того вони вклю-
чають оцінку та реалізацію свого потенціалу як учасника чи ініціатора 
дій, які можуть покращити стан довкілля.  Саме така активність, яка 
виходить за межі наявної ситуації,  як нам здається,  може зумовлюва-
ти психологічне благополуччя в екологічно небезпечних умовах жит-
тєдіяльності. 

Висунуте  припущення про те, що суб’єктна активність  по збере-
женню та захисту довкілля виступає чинником психологічного благо-
получчя  людини потребує емпіричної перевірки. Відповідно мета ем-
піричного дослідження полягає у встановленні залежностей психоло-
гічного благополуччя людини від наявності в складі її життєдіяльності 
особливої активності по збереженню довкілля, яка носить суб’єктний  
характер. Організаційно-методичні засади такого дослідження розк-
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риваються у наступних завданнях, які послідовно вирішувалися на йо-
го підготовчому етапі, про який йдеться у цьому матеріалі:  

1. Визначити прояви та критерії  ощадливої поведінки у довкіллі, 
яка за своїм внутрішнім змістом є  суб’єктною. 

2. Розробити методичний інструментарій дослідження такої 
суб’єктної поведінки. 

3. Визначити поняття психологічного благополуччя, яке є реле-
вантним вивченню людини у її суб’єктному вимірі , і на цій основі роз-
робити методичний інструментарій його дослідження. 

4. Розробити програму емпіричного дослідження зв’язків та за-
лежностей між суб’єктною активністю особистості  по збереженню до-
вкілля  та її психологічним благополуччям.  

Для рішення першого завдання у був проведений аналіз дослі-
джень, присвячених емпіричній верифікації поняття "суб'єктна акти-
вність",  та вивчені феномени, у яких вона розкривається. Як найбільш 
відповідний меті нашого дослідження ми розглянули феномен надси-
туативної активності , досліджений В.А.Петровським [ 4 ].  . Цей фе-
номен полягає в тому, що за деяких умов особистість ставить перед со-
бою без спонукання або примусу мету, надлишкову стосовно вимог си-
туації, у якій вона знаходиться. Стимулює людину до постановки такої 
мети особливе завдання: самопізнання, самовираження, оцінки осо-
бистістю своїх можливостей змінювати реальність за межами існуючої 
тут і зараз ситуації.  

В цілому, за В.А. Петровським, надситуативна активність в будь 
якій сфері визначається за такими показниками: 1) людина ставить 
перед собою завдання без примусу ззовні; 2) ці завдання надлишкові 
по відношенню до заданої або поставленої раніше мети, вони можуть 
навіть уповільнювати, чи робити взагалі невизначеним процес її дося-
гнення; 3) постановка таких завдань та дії по їх вирішенню детермі-
нуються внутрішніми станами людини, а не вимогами ситуації; 4) си-
туація, що в результаті складається, обов'язково фруструє інші потре-
би людини: будь то насолода, благополуччя, вигода, успіх і т.д.; 5) 
оскільки ситуація створена самою людиною, вона несе відповідаль-
ність за результати власних дій; 6) вільне прийняття на себе відпові-
дальності за результат своїх дій є показником самопородження люди-
ни як суб'єкта. 

На нашу думку, поняття надситуативної активності особистості, 
визначене у такий спосіб, може бути релевантним для вивчення пове-
дінки людини в довкіллі, коли така поведінка не обмежується лише 
вимогами вихідного завдання та власних цілей, а й будується з ураху-
ванням "екологічних вимог" для того, щоб не нанести шкоди довкіл-
лю, зберегти його.  

Однак, зауважимо, що мотиваційну основу надситуативної актив-
ності у довкіллі можуть становити не стільки потреби самопізнання й 
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самовираження (В.А.Петровський), скільки особистісні цінності 
суб’єктного змісту (А.В.Брушлінський). 

Розробка методики дослідження надситуативної екологічної ак-
тивності у довкіллі. 

Психологічний зміст надситуативної екологічної активності у до-
вкіллі, проявляє себе у ощадливій поведінці у ньому, яка передбачає 
врахування її суб‘єктом  таких умов ситуації, які є необов‘язковими для 
досягнення основної мети  поведінки. Наприклад, основною метою 
певної поведінки може бути відпочинок на природі, чи купівля проду-
кту в магазині.  Однак після відпочинку у лісі, людина збирає сміття, 
яке залишили інші, навіть тоді, коли вони самі не налаштовані на такі 
дії чи обирає у магазині товари в менш зручній, але екологічно небез-
печній упаковці.    Таким чином вона здійснює вибір між двома пове-
дінковими альтернативами: одна з них ускладнює досягнення основ-
ної мети за рахунок виконання обтяжуючих її, але екологічно доціль-
них дій ( надситуативна активність), інша -  безпосередньо спрямовані 
на  виконання основного завдання, без орієнтації на його  екологічну 
доцільність. 

В цілому для дослідження були обрані три поведінкових сфери, у 
яких може актуалізуватися  надситуативна екологічна активність 
суб’єкта, а саме: 

- поведінка по збереженню енергоресурсів; 
- поведінка по збереженню об’єктів природного середовища; 
- поведінка по збереженню об’єктів антропогенного середовища. 
Виходячи з представленої аргументації ми розробили анкету, яка 

складається з тверджень - індикаторів поведінки, яка реалізує надси-
туативну екологічну активність, разом з альтернативними тверджен-
нями - індикаторами поведінки, яка демонструє відсутність такої ак-
тивності. Всього анкета для пілотажного дослідження містила чотири 
шкали, три з них відповідали поведінковим  сферам, в яких може ак-
туалізуватися надситуативна активність, четверта шкала містила тра-
диційні питання на правдивість досліджуваного, так звана шкала бре-
хні. Анкети з балами по цій шкалі не обраховувалися. 

У бланку анкети досліджуваному пропонувалися пари тверджень 
протилежних за смислом. Досліджуваний оцінював ступінь своєї зго-
ди з кожним твердженням, виходячи з максимальної оцінки 5 балів. 
При цьому сума оцінок в парі тверджень повинна дорівнювати 5 ба-
лам (наприклад, можливі комбінації оцінок: 5-0, 4-1, 3-2, 2-3, 1-4, 0-5).  

Наведемо приклад такої пари суджень. 
Я купую продукти у менш 

зручній для мене упаковці, аби 
вона не була шкідливою для 
довкілля 

 

Я купую продукти у зручній 
для мене упаковці, не звертаючи 
уваги на те, чи шкодить така упа-
ковка довкіллю.  
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Для обробки результатів анкетування була підрахована сумарна 
кількість балів, які набирав досліджуваний, оцінюючи свою поведінку 
у кожній з трьох виділених  вище сфер, а також кількість балів за ан-
кетою в цілому.  

Для пілотажного дослідження була сформована вибірка, яка 
складалася із студентів факультету психології  Київського національ-
ного університету  імені Тараса Шевченка, у кількості 58 осіб з яких 27 
юнаків та 31 дівчина.  Досліджувані заповнювали анкету з інструкцією 
та блоком основної інформації. 

 Психометричний аналіз анкетного опитувальника показав його 
відповідність теоретичному конструкту, закладеному у його основу. 
Надійність-узгодженість  методики (внутрішня узгодженість завдань) 
за коефіцієнтом Альфа-Кронбаха, дорівнює 0,5261 за тестом в цілому 
та 0,4142;  0,5445; 0,8971 за трьома змістовними шкалами.  Результати 
тестування мають вигляд кривої нормального розподілу і за окремими 
завданнями, і за загальним балом, про що свідчить графічний розпо-
діл отриманих результатів у вигляді  гістограм як для кожного завдан-
ня окремо, так і для загального значення за опитувальником. Має міс-
це  три ступеня вираженості вимірюваного конструкта: низький (від 0 
до 13 балів), середній ( від13 до 27 балів) , високий (від 27 до 40 балів). 
Факторний аналіз методики за    методом головних компонент дозво-
лив виділити три інформативних фактори (інформативність 26,8%, 
18,6%, 13,6%), які  відповідають трьом змістовним шкалам анкетного 
опитувальника. Валідність за змістом забезпечена розробкою завдань 
відповідно до вимірюваного конструкта та використанням консульта-
цій з експертом.  

  Остаточний варіант методики після статистичної обробки ре-
зультатів пілотажного дослідження не зазнав змін.  

У пошуках рішення завдання дослідження, яке полягало у визна-
ченні поняття психологічного благополуччя, яке є релевантним ви-
вченню людини як суб’єкта екологічної активності, ми розглянули два 
домінуючих у психології підходи до дослідження благополуччя. Вони 
відрізняються у тлумаченні змісту цього феномену, тому користуються 
різними поняттями для його опису, а саме поняттями суб’єктивного 
благополуччя та психологічного благополуччя. Поняття суб’єктивного 
благополуччя фіксує виключно емоційні стани, які переживаються 
людиною – щастя, задоволеність життям, радість буття [ 8; 9 ]. Психо-
логічне благополуччя –  це не тільки емоційне переживання, а «осна-
щеність» необхідними психологічними особливостями, які дозволя-
ють  суб’єкту функціонувати більш успішно [ 7 ]. Серед таких особли-
востей важливе місце займає смисл життя. В. Франкл зазначав, що 
осмисленність життя є запорукою душевного психологічного благопо-
луччя в широкому сенсі слова. Осмислене життя, стійкий сенс життя, 
який породжується особливою групою трансцендентних цінностей 
(цінності творчості, переживання, відносини) індикатор духовного 
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благополуччя. (). Смисл життя у зв’язку із аспектами позитивного фу-
нкціонування особистості об’єднують поняттям психологічне благопо-
луччя дослідники, які працюють в межах концепції смисложиттєвих 
відношень Д.О. Лєонтьєва [ 7 ]. 

Базуючись на виділених раніше характеристиках людини як 
суб’єкта можна впевнено стверджувати, що виразом благополуччя 
суб’єкта є переживання осмисленості свого життя, реалізації своїх ба-
зових цінностей, які є по суті термінальними цінностями-цілями жит-
тя. Саме із такими переживаннями значною мірою пов’язані емоційні 
стани суб’єкта – щастя, задоволеності повсякденним життям тощо. 
Таким чином дослідження психологічного благополуччя суб’єкта має 
включати не тільки емоційні індикатори переживання задоволеності 
життям, але й показники життєвих цінностей та смислів.  

Виходячи із представленої аргументації у пошуках відповідного 
інструментарію  дослідження психологічного благополуччя ми зупи-
нилися на відомій методиці смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) 
Д.О.Лєонтьєва [ 3 ], яка спрямована на вивчення різних аспектів осми-
сленості  життя  людини. Індикаторами осмисленості життя тут висту-
пають: наявність життєвих цілей, задоволення, яке отримує людина у 
сьогоденні, задоволення від досягнутих результатів у минулому, а та-
кож наявність потенціалу та здібностей для досягнення життєвих ці-
лей. Таким чином потрібно емпірично встановити зв’язки цих аспек-
тів благополуччя із суб’єктною активністю, яка проявляє себе у надси-
туативній поведінці по збереженню довкілля. 

 Для цього планується проведення емпіричного дослідження, яке 
має на меті доведення вихідної ідеї про те, що  суб’єктна активність 
особистості по збереженню довкілля є чинником її психологічного  
благополуччя. 

В цілому за результатами проведеної роботи можна зробити на-
ступні висновки. 

Визначено поняття активності особистості як суб’єкта збереження 
довкілля. Показано, що така активність проявляє себе у надситуатив-
ній поведінці, коли збереження довкілля не є прямою ціллю такої по-
ведінки, а інколи навіть вступає у протиріччя з нею.  

Теоретично виділені особливості психологічного благополуччя 
особистості як суб’єкта. Вони полягають у наявності в структурі благо-
получчя ціннісно-смислової складової, яка характеризує осмисленість 
життя особистості і значною мірою впливає на емоційну складову за-
доволеності своїм життям. 

 Сформульована гіпотеза емпіричного дослідження про те, що іс-
нують зв’язки між складовими психологічного благополуччя з одного 
боку і суб’єктною активністю, яка проявляє себе у надситуативній по-
ведінці по збереженню довкілля з іншого. 
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Представлені: процедура  операціоналізації  вихідних понять та 
положень дослідження, його методичний інструментарій, очікувані 
залежності між досліджуваними змінними. 
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Rudomino-Dusiatska O. 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE SUBJECT OF  
PRO-ECOLOGICAL BEHAVIOR 

The article deals with the problem of eco-psychological determinants of the psycho-
logical well-being of a person. Adaptive and stimulus-reactive approaches are domina-
tive in  the eco-psychological theories of psychological well-being. The practical effect of 
such approaches is not essential for the formation of well-being  because they do not 
concern the study of personal activity in creating an ecofriendly environment. The cate-
gories “subject” and “subject of activity” are discussed in this context. It is necessary to 
supplement the traditional paradigm with a subjec’s approach. This approach substanti-
ates the importance of ecologically oriented human activity as a condition for psychologi-
cal well-being   in the context of an ecological threat. 

Keywords: psychological well-being, subject's paradigm in psychology, subject’s 
approach to the problem of ecological factors of psychological well-being. 

 
Рудомино-Дусятская Е.В. 
CУБЬЕКТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПО СБЕРЕЖЕНИЮ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ  
(организационно-методические аспекты исследования) 

В статье приводятся теоретические положения и программа эмпирического 
исследования субъектной проэкологической активности личности по сбережению 
окружающей среды как фактора ее психологического благополучия. Определено 
понятие активности личности как субъекта сбережения и охраны среды. Показано, 
что такая активность проявляет себя в надситуативном поведении, когда сохране-
ние среды не является прямой целью поведения, а иногда даже вступает в проти-
воречие с ней. Теоретически выделены особенности психологического благополу-
чия личности как субъекта. Сформулирована гипотеза о существовании связей 
между составляющими психологического благополучия с одной стороны и субъ-
ектной активностью с другой стороны. Представлены: процедура операционали-
зации исходных понятий и положений исследования, его методический инстру-
ментарий, ожидаемые зависимости между исследуемыми переменными. 

Ключевые слова: субъектный подход в психологии, психологическое бла-
гополучие личности как субъекта, надситуативная экологическая актив-
ность. 


