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Актуальність. Екологічна психологія та її всенаростаючі над-

бання є одними з найактуальніших та найзатребуваніших сфер науко-
вих досліджень. Не є таємницею, що надмірна зацікавленість вчених у 
галузях міждисциплінарних відношень екології та психології пояс-
нюються активним пошуком суспільства шляхів, методів та виправда-
них концепцій подолання екологічних негараздів на планеті. На жаль, 
сучасному поколінню випала нелегка доля налаштування (чи можли-
во відновлення) обопільно оптимальних і конструктивних взаємин у 
системі «Людина – Навколишнє середовище». Ми щораз стикаємося з 
потоками інформації проекологічного наповнення у повсякденному 
житті – засобами ЗМІ чи у приватних розмовах, професійній діяльно-
сті – настановами та рекомендаціями щодо виконання обов’язків, ми 
почали турбуватися про власне здоров’я і починаємо вживати екологі-
чно чисті продукти і багато іншого. Здається, людство поступово пере-
ходить у нову фазу свого розвитку – екологізаційну, де кожен крок в 
напрямку середовища свого існування зважується та оцінюється з точ-
ки зору доцільності та раціональності. Екопсихологічні дослідження 
сьогодення набувають вагомості та вимагають вирішення завдань ви-
явлення спонукальних мотивів проекологічної поведінки та психоло-
гічних механізмів її формування. 

Постановка проблеми. Поведінка людини є залежною змін-
ною і, по суті є сукупністю впорядкованих реакцій на чинники інтра- й 
екстрасередовища. Тобто поведінка є такою, що керується ендогенни-
ми чи екзогенними факторами впливу на неї. Новітні надбання циві-
лізації та революційний прорив у сфері цифрових технологій подару-
вали суспільству паралельний з реальним віртуальний простір. Остан-
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ній все ж має реальний вплив на життєдіяльність та формування сві-
тогляду населення в цілому й окремої особистості, її свобод та інте-
ресів. Різниця полягає в тому, що в реальному житті поведінка люди-
ни визначається різними морально-соціальними цінностями, керуєть-
ся певними суспільнозначущими пориваннями та спирається на зага-
льноприйняті норми того соціуму, в якому перебуває в тісному конта-
кті. У віртуальному ж практично не існує універсальних норм і правил, 
відсутня чітка приналежність до тієї чи іншої соціальної спільноти 
(оскільки активність в Інтернеті чітко відповідає запитам самого 
суб’єкта та координується ним). Врешті, постає логічне запитання: 
внаслідок впливу відповідних віртуальних інформаційних технологій 
буде формуватися реальна проекологічна поведінка чи віртуальна – 
та, яка існуватиме в уяві людини? Остання, як ми розуміємо, не буде 
мати ціннісної практичної ваги, а, отже не може розглядатися як та, 
що сприяє конструктивному та гармонійному розвитку симбіозу «Лю-
дина – Навколишнє середовище».  

Екологічна психологія вивчає психологічні особливості взаємодії 
людини та оточуючого середовища - географічного, соціального, куль-
турного, інформаційного. Саме в контексті останнього, інформаційно-
го середовища, розглянемо проекологічну поведінку особистості у да-
ній статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові уявлення 
про людську поведінку розпочалися на початку XX ст., біхевіористами, 
які почали розглядати її як предмет психологічної науки. Найширшо-
го розмаху дослідження екоцентрованої свідомості та еколого-
орієнтованої поведінки (проекологічної) розпочалися з кінця ХХ сто-
ліття енвайронменталістами Заходу та радянськими і пострадянськи-
ми екологічними психологами [12].  

Характеристики, виокремлення критеріїв та умови проявів особи-
стістю проекологічної поведінки знаходимо у публікаціях видань «Ак-
туальні проблеми психології. Екологічна психологія» інституту психо-
логії ім. Г.С. Костюка, а саме: Панов В.І., Мдівані М.О., Лідська Е.В., 
Хісамбеєв Ш.Р. (екологічна свідомість є мотивуючим чинником прое-
кологічної поведінки) [14]; Москвичов С.Г. (середовищеохоронна по-
ведінка як передумова задоволення соціогенних потреб) [4]. Питання 
формування еколого орієнтованої поведінки у різних контекстах відо-
бражені у роботах Ю.М. Швалба, О.Л. Верніка, О.О.Вовчик-Блакитної, 
О.В. Рудоміно-Дусятської [18], Кряж І.В. [8; 9], Льовочкіної А.М. [10], 
Скребця В.О [15] та інших.  

Початок 80-х років зазначився як період виникнення нового на-
прямку – «психології середовища» (Environmental Psychology) [22], 
який охоплював різноманітні дослідження психологічних ознак взає-
модії людини з середовищем. У 1982 році у Единбурзі було прийнято 
першу міжнародну програму досліджень у цій сфері. В кінці 80-90-х 
рр. дослідження за напрямом психології інформаційного середовища 
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активізуються (Т. І. Асеньева, Н. Авдеева, Т. Я. Анікеева, О. Н. Багрова, 
Г. В. Грачев, Г. М. Зараковскій, В. Е. Лепскій, Е. В. Лідская, Л . В. Мат-
веева, М. О. Мдівані, Є. Б. Моргунов, Ю. В. Мочалова, Г. Л. Смолян, Є. 
А. Цуканов) [2]. На сучасних пострадянських просторах вперше про-
блему психології інформаційного середовища порушив Шрейдер 
Ю.А.: «…інформаційне середовище, сфера – це світ інформації навко-
ло людини та світ її інформаційної діяльності» [19]. Особливе місце 
серед дослідників психології інформаційного середовища виділяємо 
Смульсон М.Л., Краснобокий Ю.М., Ткаченко І.А., Басалаев Ю.М., Ба-
салаева О.Г., Штанько В.І., Капленко І.О. та ін. 

Мета статті полягає у спробі розглянути проблему психологіч-
них особливостей становлення проекологічної поведінки особистості 
через інформаційне середовище оскільки дане питання не достатньо 
висвітлене у науковому розумінні.  

Виклад основного матеріалу. Поведінка як психологічна ка-
тегорія використовується для позначення виду та рівня активності 
людини. У людини розрізняють зовнішню активність: рухи, дії, вчин-
ки, висловлювання, вегетативні реакції та внутрішні складові поведін-
ки: мотивація і цілепокладання, когнітивна переробка, емоційні реак-
ції, процеси саморегуляції. Поведінка є процесом взаємодії особистос-
ті із середовищем, опосередкованим індивідуальними особливостями і 
внутрішньою активністю особистості, що виражається у формі зовні-
шніх дій і вчинків [18]. У психологічних дослідженнях виділяють різну 
кількість середовищ життєдіяльності людини, одним я яких є інфор-
маційне. 

Зі становленням інформаційного середовища елементом навко-
лишнього світу виникає напрям інформаційна екології [21], яка ви-
значає зміст тих концептуальних моделей, що формуються у свідомос-
ті [11]. А от атрибутами екологічної свідомості особистості є прояви 
проекологічної, чи еколого орієнтованої поведінки. Ключовим за-
вданням інформаційної екології є захист психіки людини від згубного 
впливу наслідків інформатизації та уникнення формування екологіч-
но деструктивної поведінки – протилежної за суттю до проекологіч-
ної.  

Проекологічна поведінка – це система взаємопов´язаних та взає-
мозумовлених дій і поривань, які реалізуються через стійку позицію 
особистості щодо невиснажливого та бережного ставлення до довкіл-
ля, основаного на екологічній освіченості та знаннях науково-
природничої картини світу. Проекологічна поведінка (екоспрямована, 
еконацілена, екоцентрована), визначається сукупною дією прямих і 
спонукальних чинників: до перших належить природне середовище, 
безпосередньо створене людиною технологічне й урбанізоване сере-
довище, технологічні фактори та ін.; до других, спонукальних, - соціа-
льна структура суспільства, рівень розвитку демократії, сутність і стру-
ктура влади та управління, культурні традиції, моральні норми тощо. 
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Це свідома, цільова діяльність людини або суспільства, спрямована на 
об'єкти, процеси і явища зовнішнього середовища, з якими взаємодіє 
або планує взаємодіяти людина. 

Розглядаючи проекологічну поведінку людини, сформовану саме 
інформаційним середовищем, найперше спробуємо пояснити значен-
ня цього поняття. Так, в українському законодавстві подається таке 
визначення: інформаційне середовище - усталене поєднання окремих 
суб'єктів національного інформаційного простору України, інформа-
ційної інфраструктури та інформаційних ресурсів, що взаємодіють в 
інформаційних процесах [5]. Інформаційне середовище виділяють в 
інформаційному просторі як систему соціально значущих і відчужува-
них від особистості форм спілкування [17].  

На жаль, вчені виділяють ряд негативних психологічних процесів 
і явищ як наслідків входження суспільства в епоху глобалізації інфор-
мації – це і структурні й функціональні зміни у психологічній структу-
рі діяльності людини, і трансформація операційної ланки діяльності 
та процесів цілепокладання, потребово-мотиваційної регуляції діяль-
ності [1; 13]. У свою чергу, перетворені процеси цілепокладання, в да-
ному випадку екологічного цілепокладання (а саме екологічне самоу-
свідомлення, екологічна оцінка, екологічне планування, екологічне 
програмування) [6] трансформують екологічне ставлення та екологіч-
ну поведінку. Процес віртуалізації середовища сприяє появі нових, або 
видозміні існуючих особистісних активностей, і як наслідок, виника-
ють нові поведінкові алгоритми.  

Продукти сучасного інформаційного середовища мають власти-
вість швидко змінюватися, розсіюватися, масово тиражуватися. А ор-
ганізм людини не має еволюційно підготовленої норми реакції на до-
корінні зміни цього середовища [20], що, відповідно, викликає дис-
трес особистості. 

Ще однією, не менш важливою ознакою сучасної людини інфор-
маційного суспільства є її деперсоналізація, чи самовідчуження [3]. 
Можна припустити, що згідно даного дослідження поряд з псевдопо-
чуттями, псевдобажаннями та псевдомисленням може проявитися і 
псевдоекологічна поведінка.  

Так, вважається що психологічне благополуччя, яке передбачає 
високий рівень самосприйняття, цілепокладання, розуміння навко-
лишнього середовища, особистісне зростання, самостійність та пози-
тивні відносини має бути вищим у осіб, які часто беруть участь в прое-
кологічних акціях [22]. На жаль не завжди перебувння людини у вір-
туальному просторі сприяє цьому. Проекологічна активність особис-
тості проявляється та обмежується віртуальним (уявним) середови-
щем її здійснення. Як зазначає Смульсон М.Л. особистість набуває 
т.зв. віртуального досвіду, а реальні і віртуальні світи в сприйнятті 
стають нероздільними [16].  
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Не можна також оминути ще один парадокс, пов’язаний з інфор-
маційним простором. Вся пошукова діяльність людини у віртуальному 
середовищі базується на її власних інтересах та вподобаннях: теле- та 
радіопередачі фільтруються відповідно до найбільш привабливих, 
друковані джерела інформації обираються за принципом зацікавлено-
сті в тематиці, інтернет-мережа має властивість «запам’ятовувати» по-
бажання пошукача і представляє інформацію з кола його очікувань. 
Відповідно, можна припустити, що якщо людина з самого початку не 
схильна до екологічної стурбованості, вона буде оминати чи ігнорува-
ти будь-яку інформацію проекологічного змісту. Звідси випливає так 
звана дзеркальність зворотних зв’язків у системі «Людина- Інформа-
ційне середовище» - людина здатна сприймати ту інформацію, на яку 
свідомо чи підсвідомо налаштована.  

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Так, 
інформаційне середовище, що дозволяє зберігати можливість і здат-
ність реалізовувати рішення відповідно до цілей, спрямованих на про-
гресивний розвиток визначається як стійке. А сам стан рівноваги є ос-
новою інформаційної безпеки, зокрема національної [7]. Тому форму-
вання безпечної поведінки людини щодо довкілля і самої себе є пи-
танням державного рівня. Саме розробка таких психологічних механі-
змів формування проекологічної поведінки особистості, які можна бу-
ло б ефективно впроваджувати через інформаційне середовище, є на-
гальним та значущим для сьогодення. Перспективним постає також 
не менш важливе і нелегке завдання – привернення уваги особистості 
до екологічних проблем так, щоб ця інформація не викликала автома-
тичне підсвідоме блокування її сприйняття та мала позитивний прак-
тичний ефект у діяльності.  
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Boboc I. 
PROECOLOGICAL BEHAVIOR OF THE INDIVIDUAL IN  
THE INFORMATION ENVIRONMENT 

The article considers the problem of formation of proecological behavior of the in-
dividual in the information environment. The differences between the real representa-
tion of the environment and the perception of his personality and the virtual, due to the 
influence of the information space are presented. The problem of formation of psycho-
logical features of proecological behavior of the person through the information envi-
ronment is defined. Promising directions of researches of proecological behavior in eco-
logical psychological researches are offered. 

Keywords: proecological behavior, information environment, virtual environ-
ment, psychology of information. 

 
Бобок И.С. 
ПРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

В статье рассмотрена проблема формирования проэкологического поведения 
личности в условиях информационной среды. Представлены различия между ре-
альным представлением окружающей среды, восприятием ее личностью и вирту-
альным, обусловленным влиянием информационного пространства. Определены 
проблемы становления психологических особенностей проэкологического пове-
дения личности через информационную среду. Предложены перспективные 
направления исследований проэкологического поведения в екологопсихологиче-
ских исследованиях. 

Ключевые слова: проэкологическое поведение, информационная среда, 
виртуальная среда, психология среды, психология информационной среды. 

 


