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Те, яким чином людина діє у оточуючому середовищі, відображає 

її усвідомлення та переживання відносно світу, свого місця і ролі у 
ньому. Однак, сучасний стан навколишнього середовища і спожива-
цьке ставлення до нього великої кількості населення викликає зане-
покоєння щодо того, у якому світі ми будемо існувати завтра. Оскільки 
формування екологічної свідомості особистості починається ще у ди-
тячому віці, все частіше починають лунати заклики щодо здійснення 
різноманітних психолого-педагогічних впливів на особистість у про-
цесі всього її онтогенезу, починаючи з ранніх років. Цьому сприятиме 
впровадження системи заходів навчання і виховання, які враховува-
тимуть те, наскільки людина здатна усвідомити та засвоїти матеріал 
на конкретному віковому етапі. Важливість таких заходів також може 
полягати і у розвитку тих особистісних якостей і властивостей (емпа-
тія, рефлексія, ціннісні орієнтації та інші), які пов’язані з взаємодією 
людини у різних життєвих сферах, у тому числі з природніми 
об’єктами. 

Вчені наголошують, що на різних етапах онтогенезу розвиток 
екологічної свідомості особистості набуває відмінних специфічних 
рис. Цілеспрямований та систематичний та вплив має враховувати та-
кож сенситивні періоди розвитку особистісних утворень на різних ві-
кових етапах. Це сприятиме формуванню гармонійної, узгодженої та 
високорозвиненої екологічної свідомості індивіда.  
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Сучасні науковці наголошують на важливості розвитку екологіч-
ної свідомості особистості ще на ранніх етапах онтогенезу. Цьому 
сприяє створення такого освітнього середовища у якому в людини фо-
рмується не тільки знання про оточуючий світ, а й ставлення до нього 
та до себе як до суб’єкта взаємодії з природою. Так, С.Д.Дерябо, 
А.М.Льовочкіна, Л.М. Макарова у своїх дослідженнях наголошують, 
що оскільки таке середовище передає особистості, яка формується, 
інформацію про світ, воно також виступає «транслятором» екологіч-
ного дискурсу для людини, формуючи її екологічну свідомість. У по-
дальшому це визначатиме такі способи життя індивіда, у яких він від-
чуватиме себе частиною світу й розумітиме власну роль у збереженні 
та примноженні природних ресурсів. Тому впровадження на різних 
етапах навчання та професійної підготовки екологічної просвіти насе-
лення сприятиме його відповідальному ставленню до оточуючого се-
редовища [3, 5, 6]. 

Л.М. Макарова зауважує, що при побудові парадигми екологічної 
освіти важливо враховувати сучасні суспільні процеси, які ставлять у 
центр усього людину з її потребами, почуттями та правами, а головне 
– фізичним та психологічним благополуччям. Авторка наголошує на 
тому, що у екологічній свідомості населення середовище відображу-
ється у категоріях корисності чи шкідливості різних факторів для лю-
дини, її здоров’я чи діяльності [6, с.14].  І.В. Кряж також робить акцент 
на тому, що у діях значної частини населення переважають корисливі 
споживацькі смисли щодо навколишнього середовища [4]. Водночас, 
таке прагматичне ставлення до світу стало тим чинником, який і зу-
мовлює основні екологічні проблеми на сучасному етапі розвитку сус-
пільства.  

Вивченню психологічних особливостей екологічної свідомості 
особистості на різних етапах її онтогенезу присвятили свої праці О.Л. 
Вернік, С.Д. Дерябо, О.С. Килимник, І.В. Кряж, А.М. Льовочкіна, 
Л.М.Макарова, Е.А. Миснікова, Т.М. Носова, Д.Ф. Петяєва, Ю.М. 
Швалб, В.А.Ясвін та інші. Така значна увага сучасних вчених зумовле-
на актуальністю проблеми розвитку екологічної свідомості осіб різно-
го віку та суспільним запитом щодо її вирішення.  

Мета статті – виявити психологічні особливості розвитку екологі-
чної свідомості особистості на різних етапах онтогенезу. 

Екологічна свідомість особистості відображує різні аспекти взає-
модії людини з оточуючим середовищем. На основі знань людини про 
світ, його властивості та закони, у людини формується суб’єктивне 
ставлення до природи та виробляються стратегії взаємодії з нею [6, с. 
22]. Як зазначає А.М. Льовочкіна, екологічна свідомість регулює еко-
логічну діяльність індивіда, позначаючи для нього роль та місце у на-
вколишньому світі [5, с. 13]. Водночас, середовище сприймається лю-
диною як єдність культурного та природного оточення людини. 
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У процесі онтогенезу, в ідеалі, у особи відбувається розвиток від 
прагматичного схематичного сприйняття світу до складної узгодженої 
його картини з визначенням місця і ролі людини у ньому. На заміну 
бездумному споживанню приходить вміння і бажання зберігати при-
роднє середовище, створювати нові його елементи й оптимізувати 
способи існування у ньому.  Поступово формується розуміння власної 
позиції як суб’єкта перетворення навколишньої дійсності й прийняття 
відповідальності за побудову взаємодії із нею. Однак, особливості еко-
логічної свідомості однолітків можуть значно відрізнятися. Досягнен-
ня балансу між задоволенням суб’єктом власних потреб та екологіч-
ним способом його існування у середовищі може і не відбутися. Тому 
важливо здійснювати психолого-педагогічний супровід розвитку еко-
логічної свідомості особистості на кожному віковому етапі.  

С.Д. Дерябо, на основі критерію суб’єктної установки, у своїх робо-
тах виокремлює дві «ери» розвитку ставлення до природи, які в свою 
чергу поділяються на епохи. 

Першою є ера суб’єктної модальності. Вона охоплює дошкіль-
ний, молодший шкільний та завершується у підлітковому віці. Пер-
шою епохою ери суб’єктної модальності є епоха антропоморфізма 
(дошкільний – молодший шкільний вік). Дитина усвідомлює оточу-
ючий світ через подобу до себе, свого тіла, відчуттів та переживань. 
Об’єкти природи наділяються людськими рисами, що зумовлює вза-
ємодію з ними як з окремими суб’єктами. Епоха суб’єктифікації (мо-
лодший шкільний вік, молодший і середній підлітковий вік) перед-
бачає розвиток у дитини знань про світ та своє місце у ньому (детер-
міновані особистісними змінами та зміною соціальної ролі у зв’язку з 
початком шкільного навчання). Ставлення до природних об’єктів ви-
значається через надання їм власної цінності (перехід під прагмати-
зму до непрагматизму). 

Ера об’єктної модальності характерна для осіб старшого підлітко-
вого та юнацького віку. Хоча на цьому етапі природа сприймається як 
суб’єкт, однак вже ставлення до неї керується об’єктною установкою. 
Також відбувається повернення від непрагматичної до прагматичної 
модальності. Однак ставлення до навколишнього світу набуває інших 
специфічних ознак, пов’язаних з розширенням знань про світ, його 
закони функціонування та роль людини у ньому. Компоненти став-
лення до світу і себе у ньому переструктуровуються відповідно до того, 
як індивід засвоює відповідну інформацію [3]. 

Варто зазначити, що С.Д. Дерябо розглядає суб’єктифікацію як 
механізм перетворення особою оточення таким чином, щоби здійсни-
ти й відобразити власну сутність у ньому. При цьому виникнення і ро-
звиток суб’єктифікації зумовлені механізмами соціального сприйман-
ня [3].  Через механізми соціальної перцепції (зокрема проекцію, іден-
тифікацію та ін.) відбувається усвідомлення себе, світу та умовної межі 
між Я та оточуючим середовищем. У процесі дорослішання у людини 
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розширюється коло соціальної взаємодії. Відбуваються значимі зміни 
у психічних процесах та властивостях особистості, які у подальшому 
визначають і особливості розвитку її екологічної свідомості. 

Так, новонароджений не сприймає світ окремо від себе. Дитина 
поступово вчиться виділяти і пізнавати частини навколишньої дійсно-
сті, сприймаючи їх як відмінні від себе явища, які можуть не залежати 
від її дій чи волі, є окремими від її тіла й можуть мати інші фізичні за-
кономірності й властивості [6, с. 25]. Часто елементи світу розгляда-
ються з анімістичної точки зору, наділяються власною свідомістю чи 
способом існування. Дошкільники сприймають природні об’єкти як 
такі, основною метою існування яких є служіння людині. Водночас, ді-
ти виявляють артифікалізм у відображенні сутності явищ оточуючого 
світу. Всі природні обставини вважаються створеними людиною і тому 
діти намагаються ними керувати або вимагають цього від дорослих. 
Певні дитячі «магічні» ритуали є характерними для цього віку та 
включаються у ігри як спосіб пізнання світобудови. Це є логічно з пог-
ляду егоцентризму, характерного для дитячого віку. Н.А. Ваганова на-
голошує, що у центрі уваги дитини дошкільного віку знаходиться саме 
людина [2, с. 41; 6, с. 36-37]. 

Важливою властивістю екологічної свідомості дошкільників є 
суб’єктний характер модальності ставлення до навколишнього світу, 
що відображує анімістичні установки дитини щодо природних явищ. 
При цьому «олюдненні» елементи оточуючого середовища сприйма-
ються як менш цінні, ніж сама дитина.  

У старшому дошкільному віці рівень розвитку пізнавальних пси-
хічних процесів дозволяє дитині пояснювати для себе оточуюче сере-
довище, впорядковуючи його у власній свідомості. Актуальний рівень 
сформованості мислення дозволяє встановлювати причинно-
наслідкові зв'язки між фактами природи, розвиток мовлення – позна-
чати явища, передавати й засвоювати знання про них. У особистості 
розвиваються психологічні властивості, які пов’язані з розширенням 
знань про світ та власне місце у ньому. Ставлення до середовища ви-
значається досвідом взаємодії дошкільників з природою, рослинним і 
тваринним світом, а також спостереженням за екологічною діяльніс-
тю оточуючих дитину дорослих [2, с. 43; 6, с. 25-26].  

На думку Л.М. Макарової та Т.М. Носової, сенситивним періодом 
для формування екологічної свідомості є молодший шкільний вік. 
Учні цього віку вже здатні проявляти емпатію до живих організмів, 
ідентифікувати себе з тваринами, мають досить розвинені критерії 
класифікації елементів оточуючого середовища. Природний світ стає 
більш цікавим і зрозумілим для дитини, ніж соціальна взаємодія. 
Водночас, стосунки з природою ще не усвідомлюються повною мірою і 
носять прагматичний, часто побутовий характер.  

С.Д. Дерябо зазначає, що у підлітковому віці часто природні 
об’єкти відображуються як суб’єкти і у власній свідомості дитина здат-
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на з ними взаємодіяти. Цьому сприяє подолання дитячого егоцентри-
зму. Об’єкти  середовища починають сприйматися як такі, що наділені 
власною цінністю. Так, часто домашні тварини стають «значимими 
іншими», навіть членами родини. Хоча порівняно з попередніми ета-
пами онтогенезу антропоморфізм в уявленнях дитини про світ змен-
шується, але деякі його ознаки зберігаються і надалі [6, с.31-33].  

Значну увагу сучасні психологи звертають на розвиток екологіч-
ної свідомості у підлітковому віці. Інтенсивні якісні особистісні зміни у 
цьому віці зумовлюють активне формування і екологічної самосвідо-
мості суб’єкта. Підліток усвідомлює себе, власні межі, можливості 
впливу на навколишній світ, а також можливості власного вкладу в 
майбутнє. Водночас, психологічна трансформація особистості у цьому 
віці спричиняє неоднорідність розвитку структурних компонентів йо-
го екологічної свідомості [7, с. 7]. 

У підлітковому віці перебудова когнітивної сфери особистості 
спричинює підвищення інтенсивності ставлення до навколишнього 
середовища, зміни в знаннях дитини про нього. Уявлення про приро-
ду стають більш усвідомленими, широкими, цілісними та узагальне-
ними. У навколишньому середовищі увага звертається на ширше коло 
об’єктів, прояснюється складна організація світу, змінюються критерії 
класифікації природніх явищ [6, с. 32]. 

Важливою рисою розвитку екологічної свідомості у підлітковому 
віці є її когерентність. Так, дитина починає розуміти взаємо-
пов’язаність природних явищ, їх функції, властивостей та механізмів. 
Підлітки відчувають свою приналежність до середовища, підвладність 
його закономірностям, а тому чіткіше усвідомлюють наслідки власних 
дій. Поступово зростає роль естетичних переживань у сприйнятті се-
редовища існування суб’єктом. Відбувається зміна ставлення з 
суб’єктно-практичного на суб’єктно-етичне [6, с. 33]. 

Аналізуючи власну поведінку підлітки розуміють запозиченість 
деяких її аспектів від значимих інших. Коли стратегії поведінки у се-
редовищі перестають відповідати власним потребам чи цінностям пі-
длітків у них можуть виникати внутрішні конфлікти. Водночас, зміни 
способів взаємодії підлітка з середовищем можуть також спричинюва-
ти опір з боку оточуючих, створюючи міжособистісні конфлікти та 
ускладнюючи психологічний стан індивіда. Суб’єктивність та невідпо-
відність батьківських установок щодо світобудови та неефективність 
способів їхньої взаємодії з навколишнім середовищем усвідомлюють-
ся підлітком і сприяють його самостійному пошуку відповідей на пи-
тання, що його цікавлять. Віднайдення об’єктивної істини водночас 
супроводжується емоційними переживаннями та викривленням 
сприйняття власної ролі й відповідальності за процеси, які відбува-
ються у середовищі існування підлітка. 

Характерною особливістю підліткового віку є зростання екологіч-
ної активності. Діти намагаються сформувати нові, власні стратегії 
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взаємодії з середовищем. Змінюється і напрям екологічної діяльності 
підлітків – якщо у молодшому підлітковому віці особа взаємодіє з 
природою задля задоволення власних потреб, то вже на наступному 
етапі вона вже прагне до перетворення оточуючого середовища, ви-
раження себе у ньому [6, с. 37-38]. 

Особи старшого підліткового віку оцінюють середовище з точки 
зору наявних у ньому ресурсів. Ставлення до природи набуває праг-
матичного характеру. Елементи оточуючого середовища позбувають-
ся самоцінності, а тому втрачають статус суб’єкта взаємодії. У зв’язку 
з цим підліток може стати «екологічно небезпечним», оскільки тепер 
здатен здійснювати дії, які раніше були заблоковані етичними нор-
мами. У цьому віці особи, які на попередніх етапах розвитку не мали 
достатнього досвіду суб’єктифікації природних об’єктів, здатні бути 
жорстокими стосовно живих істот, виражаючи у діях власні негативні 
емоційні стани. Специфіку екологічної діяльності старших підлітків 
віці визначає також те, що вона зумовлюється соціальними мотива-
ми. Зокрема це може бути підвищення соціального статусу серед од-
нолітків, здобуття «трофею», який зробить особу більш популярною 
у групі, а також – наслідування  практичній поведінці старших, що 
дозволяє відчувати свою приналежність до дорослих більше, ніж до 
дітей [6, с. 34]. 

У юнацькому віці ставлення до природи часто носить емоційний 
та естетичний характер. Відбувається зменшення прагматичного став-
лення до оточуючого середовища, порівняно зі старшим підлітковим 
віком. Однак, природні факти сприймаються скоріше як об’єкти, а не 
суб’єкти і рідко набувають статусу значимого іншого. У сприйнятті 
об’єктів середовища зростає важливість їхньої естетичної привабливо-
сті, а тому молоді особи можуть докладати зусиль задля її збереження 
[3; 6]. 

Важливу роль у розвитку екологічної свідомості у юнацькому віці 
відіграє обраний напрям професійної підготовки. У студентів гумані-
тарних спеціальностей значимо зростає етична мотивація взаємодії з 
навколишнім середовищем. Це викликано розвитком у них гуманіс-
тичного світосприйняття та ряду психологічних властивостей (зокре-
ма рефлексії та емпатії), пов’язаних з сприйняттям інших суб’єктів. 
Натомість, у студентів технічних спеціальностей домінуючими моти-
вами взаємодії з оточуючим світом залишаються прагматичні. І.О. Ся-
ська наголошує, що у юнацькому віці з професійною підготовкою та-
кож пов’язаний розвиток екологічної самосвідомості. Основними пси-
хологічними особливостями розвитку екологічної самосвідомості у 
цьому віці авторка називає її зумовленість посиленими самовизначен-
ням аспектами сприйняття, активізованими ціннісними орієнтаціями 
та розвитком саморефлексії [6, с. 40-41; 9, с. 107]. 

Варто зазначити, що загалом життєве та професійне самовизна-
чення юнаків та дівчат, пошук свого місця і ролі у світі сприяє перег-
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ляду ними своєї взаємодії і з оточуючим середовищем. Пов’язана з 
цим потреба в усвідомленні власних властивостей провокує зростання 
інтересу і до екологічних проблем та їхнього значення для себе [6, с. 
41]. 

Як зауважує М.К. Романова, у дорослому віці екологічна свідо-
мість особистості може досягти оптимального універсального рівня 
розвитку. Однак, це відбувається лише за умови успішного подолання 
особою життєвих криз (зокрема і кризи середини життя) і розвитку 
позитивного узгодженого самоставлення дорослої людини. На рівень 
сформованості екологічної свідомості значний вплив має здобута до-
рослою людиною освіта. Особи з вищою освітою зазвичай мають і ви-
щий рівень розвитку екологічної свідомості. Схожий зв’язок виявле-
ний М.К. Романовою і з можливостями самореалізації особистості – 
дорослий, який реалізувався, зміг проявити себе, свідоміше ставиться і 
до власного середовища існування [8, с. 201]. 

У період ранньої дорослості (21-30 років) екологічна свідомість 
розвивається у рамках професійного й соціального аспектів життя 
особистості. Екологічні дії зумовлюються відображенням світобудови, 
рівнем розвитку духовності особистості, цінностями, а також тими ри-
сами, які формуються у її професійній діяльності. Важливість екологі-
чності умов існування як цінності більше стає характерною для жінок 
цього віку, ніж для чоловіків, оскільки для останніх великого значення 
набуває досягнення соціального статусу [8, с. 27].  

Розвиток екологічної свідомості у період з 33 до 40 років інтенси-
фікується переживанням людиною єдності зі світом та можливості 
власної реалізації у ньому. Сприйняття себе як суб’єкта свого життя, 
унікальної самобутньої істоти, визнання іншими професійних та осо-
бистих досягнень сприяє зниженню споживацького ставлення до при-
роди. Натомість, виборювання власного місця, неможливість задово-
лення базових потреб й нездатність до самореалізації підштовхувати-
муть особу до розвитку прагматичного ставлення до оточуючого сере-
довища. 

Після 40 років у людини відбувається переосмислення цінностей. 
Орієнтирами при цьому можуть виступати як матеріальні речі, що 
призводить до розвитку прагматичної спрямованості екологічної сві-
домості, так і духовні (еколого-гуманістичні) цінності. Реалізація 
останніх дозволяє особі цього віку гармонізувати стосунки з собою, 
оточуючими та світом. 

Дорослі особи зрілого віку (45-60 років) через реалізацію власних 
цінностей (сім’я, здоров’я, духовність) переосмислюють оточуюче се-
редовище та можливості реалізації у ньому. Екологічна свідомість зда-
тна набувати суб’єктної непрагматичної спрямованості. Природа, її 
об’єкти, процеси та закономірності набувають самоцінності для люди-
ни цього віку. [8, с. 28-29]. 
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Екологічна свідомість осіб літнього віку значною мірою залежить 
від змін, які відбуваються у соціальному та професійному аспектах їх 
життя. Зокрема, наявність складних життєвих ситуацій й особливості 
їх переживання суб’єктом часто пов’язані з адаптацією до зміни соціа-
льних ролей. Значиму роль у особливостях розвитку та функціонуван-
ня екологічної свідомості у цьому віці відіграють також зміни у когні-
тивних процесах та окремих особистісних структурах. Такі трансфор-
мації можуть зумовити зміни у відображенні навколишнього середо-
вища й себе у ньому, а також супроводжуються виникненням сильних 
емоцій та почуттів. Психічні зміни часто відбуваються на фоні фізич-
ного згасання та соматичних хвороб літніх людей. Фізичні та психоло-
гічні процеси провокують перетворення ціннісно-смислової сфери 
особистості. Внутрішні переживання можуть знаходити вираження 
через взаємодію з природними об’єктами, перетворення середовища 
існування. Варто зазначити, що екологічні дії літньої людини можуть 
сприяти психологічній адаптації до нових умов існування і мати ком-
пенсаторний характер [2, с. 50-57]. 

Успішне подолання дорослими життєвих криз сприяє переосмис-
ленню власної ролі та місця у світі, а також розвитку екологічної 
спрямованості особистості [8, с. 28]. 

Загалом, задоволення власних потреб особистості на різних ета-
пах онтогенезу часто відбувається шляхом привласнення природних 
ресурсів. Водночас, зміст екологічних дій, вчинених стосовно середо-
вища, може не усвідомлюватися. Він значною мірою залежить від 
умов ситуації чи психологічних особливостей самої людини [4]. 

Цілісне сприйняття оточуючого світу і себе як суб’єкта, що у ньому 
діє, формується і змінюється протягом усього онтогенезу. Визнання 
самоцінності природних об’єктів дозволяє людині обирати ефективні 
й екологічні шляхи взаємодії із ними. Формування суб’єктного та не-
прагматичного ставлення людини до оточуючої її дійсності почина-
ється ще з дитячого віку. На різних етапах онтогенезу екологічна сві-
домість має власні якісні характеристики. Для успішного впливу на 
розвиток екологічної свідомості особистості необхідно враховувати 
специфіку кожного вікового періоду. 
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Otych Dariia 
DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF  
PERSONALITY AT DIFFERENT STAGES OF ONTOGENESIS 

The article analyzes the psychological features of the development of ecological 
consciousness of the individual at different stages of ontogenesis. Based on the theoreti-
cal analysis, the dynamics of the main features of a person's interaction with the envi-
ronment from infancy to old age is characterized. The origin and transformation of such 
qualities of human ecological consciousness as pragmatism, subjectification, artificial-
ism, anthropomorphism and coherence are considered. Specific factors of transfor-
mations of ecological consciousness of personality in children and adults are revealed. 
Emphasis is placed on the importance of taking into account the age characteristics of 
ecological consciousness in the development of psychological and pedagogical measures 
for its development. 

Keywords: ecological consciousness, ontogenesis, pragmatism, subjectification, 
psychological development. 

 
Отыч Д. Д. 
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

В статье осуществлен анализ психологических особенностей развития эколо-
гического сознания личности на разных этапах онтогенеза. На основе проведенно-
го теоретического анализа охарактеризовано динамику основных черт взаимодей-
ствия личности с окружающей средой от новорожденности до пожилого возраста. 
Рассмотрены возникновение и трансформации таких качеств экологического со-
знания человека, как прагматизм, субъектификации, артификализм, антропо-
морфизм и когерентность. Выявлены специфические факторы преобразований 
экологического сознания личности в детском и взрослом возрасте. Подчеркнута 
важность учета возрастных особенностей экологического сознания при разработке 
психолого-педагогических мероприятий ее развития. 
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