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Тетяна Можаровська 
асистент кафедри  

соціальної та практичної психології  
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У 
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 
Сучасний етап розвитку суспільства містить у собі досвід 

минулих поколінь і, водночас, вбирає у себе реалії сьогодення, які 
неодмінно будуть відображені у майбутньому. Кризові умови 
політичного, економічного, культурного, екологічного життя 
суспільства формують загальний фон соціальної ситуації, що 
визначає подальший розвиток особистості підлітка. 

У підлітковому віці зосередженні джерела становлення 
особистості, а сам віковий період характеризується нестабільними 
показниками, які визначаються соматичними, психічними і 
соціальними змінами, а також найбільшою залежністю від реалій 
довкілля [3]. 

Спираючись на дослідження розвитку екологічної свідомості [4, 
6, 7, 8], а також враховуючи загальні особливості, умови та 
механізми розвитку особистості підліткового віку [1, 2, 3], можна 
виділити наступні особливості екологічної свідомості зазначеного 
вікового періоду. 

Перед усім, розвиток екологічної свідомості в онтогенезі 
найповніше можна проаналізувати через особливості суб'єктивного 
ставлення до об'єктивної дійсності (а саме до оточуючого 
середовища – природного, штучного, соціального) [9]. 

В цілому, можна виділити два етапи онтогенезу суб'єктивного 
ставлення до навколишнього середовища – суб'єктний та об'єктний. 
Суб'єктний етап притаманний кожному окремому віковому періоду і 
характеризується домінуванням суб'єктного сприйняття 
навколишньої дійсності [6, 7]. Він охоплює дошкільний, молодший 
шкільний, молодший та середній підлітковий вік. Суттєвим для 
молодшого та середнього підліткового віку є домінування 
функціонального та установочного аспектів суб'єктного сприйняття 
та суб'єктифікації як механізмів виникнення суб'єктного ставлення до 
оточуючого світу. На основі цього зростає значення вчинкового та 
практичного компонентів взаємодії з навколишнім світом, які між 
собою тісно пов'язані. Старший підлітковий вік визначається 
перехідним від етапу суб'єктності до етапу об'єктності взаємодії з 
навколишнім середовищем і характеризується своєю 
непрагматичністю у ставленні до об'єктів навколишньої дійсності. 
Взаємодія з навколишнім світом, на цьому етапі, носить 
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перцептивно-афективний характер, який у юнацькому віці остаточно 
закріплюється як основний та базовий компонент взаємодії [6]. 

Тому, процес вироблення особистісного ставлення до 
оточуючого середовища у підлітковому віці можна визначити, як 
епоху суб'єктифікації – надання об'єктам оточуючого світу 
суб'єктивного значення.  

Об'єктний етап характеризується домінуванням відповідно 
об'єктного сприйняття навколишньої дійсності і охоплює старший 
підлітковий, юнацький і більш пізні вікові періоди [6]. 

Розвиток екологічної свідомості у підлітковому віці можна 
охарактеризувати через його ставлення до навколишнього світу, та 
природи зокрема [4, 6, 7]. Так, молодший підлітковий вік вважається 
найбільш сприятливим для цілеспрямованого формування 
екологічної свідомості. Інтенсивність взаємодії з навколишнім 
середовищем у підлітка може бути досить високою. Поряд із 
пізнавальним інтересом до довкілля проявляється потреба у прямій 
взаємодії з природою, на основі чого складаються сприятливі умови 
для формування екологічної поведінки. На цьому етапі характерним 
є виділення природних об'єктів, а також елементів навколишнього 
середовища у коло значимих Інших, що визначає об'єкти 
навколишньої дійсності, як важливі, необхідні, а іноді референтні 
Інші. Зберігається непрагматичний характер взаємодії з природними 
об'єктами. Саме у цьому віці рівень інтенсивності непрагматичного 
ставлення до природи та зовнішніх об'єктів досягає свого 
максимального значення, порівняно з іншими віковими етапами.  

Середній підлітковий вік, перш за все, характеризується тим, що 
пізнавальний інтерес до світу природи починає втрачати своє 
першочергове значення і поступається місцем інтересу до людини, 
взаємодії між людьми. Але, з іншого боку, підлітки вже можуть 
самостійно реалізовувати складні технології взаємодії з природою. 
Таким чином, особливу увагу у середньому підлітковому віці 
необхідно зосередити на організації участі підлітків у сфері 
формування стратегій і технологій екологічної діяльності. 

Старший підлітковий вік вважається критичним, а тому найбільш 
психологічно складним етапом формування екологічної свідомості. У 
цьому віці вже домінує об'єктивне уявлення про світ природи, а 
прагматизм по відношенню до неї сягає максимуму. Чітко 
виокремлюються групи дітей, які характеризуються 
високоінтенсивним ставленням до світу природи і відрізняються від 
більшості однолітків за характеристиками розвитку екологічної 
свідомості. Як вважають С. Дерябо та В. Ясвін  у цей період 
видозмінюється суб'єктне сприйняття об'єктів зовнішнього 
середовища: суб'єктно спрямована діяльність змінюється на об'єктну 
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установку по відношенню до оточуючого середовища [6]. При 
збереженні елементів суб'єктифікації на цьому етапі, вона вже не є 
визначальним фактором у ставленні до зовнішніх об'єктів, а 
інтенсивність цього ставлення є найнижчою серед усіх періодів 
онтогенезу.  

У цьому віці змінюється сфера прояву ставлення до 
навколишнього середовища, коли притаманний підлітку прагматизм 
реалізується у практичній сфері.  
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Людмила Фальковська 
старший викладач кафедри  

соціальної та практичної психології 
 

АРХЕТИП СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ КАЗКАХ 
 
В аналітичній психології архетип розглядається як 

універсальна початкова вроджена психічна структура, що утворює 
зміст колективного несвідомого, представлена в образах і мотивах 
сновидінь, в загальнолюдській символіці міфів, казок тощо. Ці 
колективні універсальні моделі, що виникають з колективного 
несвідомого є основним змістом релігій, міфології, легенд та казок. 
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