
ни харчування, веде велику і
плідну наукову роботу, постій�
но виконує науково�практичні і
експертні роботи за завданням
МОЗ та АМН України. Віталій
Наумович — член Наукової ра�
ди Міністерства освіти та науки
України за фаховим напрямком
біологія, біотехнологія, харчу�
вання. Під його керівництвом
захищено 2 докторські та 6
кандидатських дисертацій, ни�
ні виконуються ще 3 кандидат�
ські дисертації.

Корзун В.Н. є членом Екс�
пертної ради МОЗ з питань гігі�
єнічної експертизи продуктів
харчування, продовольчої си�
ровини, харчових і кормових
домішок, членом Національної
комісії України з програми "Ко�
декс Аліментаріус".

Нагороджений нагрудним
знаком "Отличнику здравоохра�
нения" (1978), Почесними гра�
мотами МОЗ України (2006),
АМН України (2002) та МЧАЕС
(1996 р.), грамотою за перемо�
гу у Всеукраїнському конкурсі
інноваційних технологій у 2006
році, одержав Подяку Кабінету
Міністрів України. Розроблена
під його науковим керівництвом
дієтична добавка "BARBA�йод"
для профілактики та лікування
йоддефіцитних захворювань за
результатами Всеукраїнського
конкурсу якості продукції увій�
шла до 100 кращих товарів Ук�
раїни 2006�2007 років. Нині ця
добавка впроваджується у хар�
чування дітей Чернігівської та
Житомирської областей.

Корзун В.Н. веде активну
пропаганду здорового харчу�
вання, профілактики алімен�
тарних захворювань. Його ви�
ступи на радіо та телебаченні,
статті у газетах сприяють обіз�
наності населення у цих важли�
вих для здоров'я питаннях.

Багаторічна плідна праця
професора Корзуна В.Н. — ва�
гомий внесок у науково�прак�
тичне вирішення актуальних
проблем профілактики алімен�
тарних захворювань населен�
ня, яке постраждало від Чорно�
бильської аварії та її наслідків і
мешкає в екологічно несприят�
ливих умовах довкілля.

Щиро вітаємо ювіляра, зичи�
мо доброго здоров'я, творчої
наснаги, активності та пра�
цездатності.

ДУ «Інститут гігієни 
та медичної екології 

ім. О.М. Марзєєва АМНУ»,
редакція журналу

«Довкілля та здоров'я»

основі вирішення питань, що
призводять до глобальної
екологічної кризи, лежить
виховання екологічно гра�
мотних установок та переко�
нань. 

Нині у ставленні людини до
природи переважає принцип
панування, який орієнтує
діяльність суспільства на
оволодіння природними
об'єктами і контроль над ни�
ми. Протягом усього періоду
існування людство намага�
лося переробити середови�
ще свого існування таким
чином, щоб воно макси�
мально відповідало його по�
требам. Але згідно з зако�
ном рівноваги (закон Ньюто�
на: сила дії дорівнює силі
протидії) втручання у при�
родне середовище не зали�
шається без відповіді: при�
рода виправляє та компен�
сує наслідки цього втручан�
ня. Ставлення людей до при�
роди буде моральним, коли
вони дбатимуть не тільки
про свої власні інтереси, а й
плануватимуть свою діяль�
ність таким чином, щоб не
руйнувати середовище сво�
го існування.

Таким чином, простежуєть�
ся прямий зв'язок між ступе�
нем втручання людини у при�
родне середовище, який
обумовлений рівнем еколо�
гічної свідомості суспільства,
та його зміною: від порушень
екологічної рівноваги аж до
екологічних катастроф та ка�
таклізмів. 

Екологічне виховання — це
процес формування сукупно�
сті рис, якостей і навичок по�
ведінки особистості, що за�
безпечує становлення відпо�
відального ставлення до при�
роди і сприяє набуттю досві�
ду вирішення екологічних
проблем [1]. Діти, як майбут�
ній потенціал держави, є най�
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важливішим контингентом з
точки зору екологічного вихо�
вання та формування раціо�
нального екологічного ми�
слення. 

Об'єкти та методика до6
слідження. Для визначення
рівня екологічної свідомості
сучасних підлітків було про�
ведено соціологічне опиту�
вання школярів 9�10�х класів.
Разом було проанкетовано
2124 учня (990 хлопців та
1134 дівчини).

Вибір для дослідження ді�
тей старшого підліткового ві�
ку зумовлений тим, що саме
цей вік є критичним і най�
складнішим етапом у форму�
ванні екологічної свідомості.
У цьому віці діти вже мають
об'єктивне уявлення про світ
природи, а прагматизм щодо
неї сягає максимуму. Ста�
влення до довкілля вже почи�
нає отримувати емоційне за�
барвлення, яке і завершує в
юнацькому віці формування
картини світу [2�4].

Базовим методом прове�
дення дослідження було
письмове соціологічне опиту�
вання — найбільш пошире�
ний метод накопичення емпі�
ричної інформації, який до�
зволяє отримати усереднену
картину соціальної реально�
сті. У спеціально розроблених
нами анкетах запитання за
змістом були орієнтовані на
виявлення установок та на
оцінку цінностей (пріоритетів)
підлітків щодо довкілля.
Включені в анкету запитання�
фільтри дозволили розділити
респондентів на групи залеж�
ності від типу екологічної сві�
домості [4]: антропоцентрич�
ний, екоцентричний та при�
родоцентричний.

Як зазначають фахівці у га�
лузі екопсихології [4�6], виз�
начити ставлення людини до
природи можна, лише проа�
налізувавши трикомпонент�
ну структуру цього ставлен�
ня: емоції, пізнавальну
діяльність, спрямовану на
довкілля, та поведінку у нав�
колишньому середовищі. З
урахуванням цього до анке�
ти було включено запитан�
ня, які дозволяли розгляда�
ти пізнавальний, поведінко�
вий та емоційний компонен�
ти ставлення підлітків до
довкілля. 

Оброблялися анкети з ура�
хуванням статі дитини. Крім
того, зважаючи на особливо�
сті психічних, поведінкових та
емоційних реакцій, які знач�
ною мірою залежать від осо�
бистісних характеристик лю�
дини (зокрема, її гендерної
ідентичності [7]), остання
визначалася за допомогою
опитувальника Сандри Бем
[8]. Згідно з цією методикою
кожний з респондентів був
віднесений до певного типу:
фемінного (з переважанням
фемінних характеристик —
ФГІ); маскулінного (з перева�
жанням маскулінних характе�
ристик — МГІ); андрогінного
(баланс фемінних та маску�
лінних характеристик — АГІ).

Результати дослідження.
Згідно з отриманими при ан�
кетуванні відповідями більшу
частину респондентів турбу�
ють питання, пов'язані з еко�
логією: глобальні екологічні
проблеми цікавлять 65,6%, а

питання стану окремих фак�
торів навколишнього середо�
вища — 74,6% опитаних.
Водночас 9,9�16,9% дітей
взагалі не цікавляться цими
питаннями.

При подальшій деталізації
(табл. 1) з'ясовано, що най�
більшу увагу привертають пи�
тання забруднення харчових
продуктів (62,7% опитаних),
забруднення повітря та пит�
ної води (по 57,9%). Наймен�
ше підлітків турбують пробле�
ми, пов'язані з озоновим ша�
ром, генетично модифікова�
ними продуктами та забруд�
ненням ґрунтів.

Існує достовірна різниця у
відповідях дівчат і хлопців на
запитання щодо зацікав�
леності глобальними еколо�
гічними проблемами (70,9%
хлопців та 61,0% дівчат). Ще
чіткіше різниця простежу�
ється при аналізі відповідей
на деталізовані запитання
(табл. 1).

47*Е&H

Екологічні проблеми
Стать 

Всі діти
Хлопці Дівчата

Зміни клімату 50,6±2,76 51,3±2,53 51,0±1,87

Озоновий шар 41,5±2,72 26,2±2,23*** 33,2±1,76

Радіаційний фон 60,6±2,70 30,3±2,33 44,0±1,85

Забруднення повітря 59,2±2,71 56,9±2,51 57,9±1,84

Забруднення води 56,7±2,74 59,0±2,49 57,9±1,84

Забруднення ґрунту 32,9±2,59 33,3±2,39 33,2±1,76

Забруднення продуктів 
харчування 56,7±2,74 67,7±2,37** 62,7±1,81

Генетично модифіковані 
продукти 39,0±2,69 30,8±2,34* 34,5±1,77

Шум 49,4±2,76 51,8±2,53 50,7±1,87

Таблиця 1
Зацікавленість підлітків екологічними проблемами 

(питома вага підлітків, що відповіли позитивно; P±m)

Примітки: 
* — розбіжності між хлопцями і дівчатами достовірні (P<0,05);
** — розбіжності між хлопцями і дівчатами достовірні (P<0,01);
*** — розбіжності між хлопцями і дівчатами достовірні (P<0,001).
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Значний інтерес, з точки
зору визначення важелів
екологічної освіти і вихован�
ня, являють відповіді на за�
питання про джерела, з яких
діти отримують інформацію
щодо екологічних проблем
(табл. 2).

Отримані дані свідчать, що
для більшості дітей основним
джерелом інформації як з
глобальних, так і з окремих
екологічних питань є аудіові�
зуальні та друковані засоби
масової інформації, хоча
майже половина опитаних
вважає, що екологічні про�
блеми недостатньо висвітлю�
ються у засобах масової ін�
формації.

Важливо підкреслити до�
сить низьку роль у формуван�
ні екологічного мислення ді�
тей родини та школи, особли�
во щодо глобальних питань.
При цьому слід зазначити, що
половина респондентів вва�
жає, що екологічні питання
недостатньо висвітлюються у
шкільній програмі (49,4%
хлопців та 52,3% дівчат).

На запитання про те, якими
шляхами хотіли би підлітки
отримувати інформацію з
екологічних питань, респон�
денти знову надали перевагу
засобам масової інформації.
Цей факт необхідно врахову�

Е&H*48

вати при розробці програм
екологічного виховання дітей.

Одним з головних компо�
нентів медико�екологічної
освіти є інформування про
негативні для здоров'я нас�
лідки впливу на організм ан�
тропогенно зміненого сере�
довища, фізичних, хімічних та
біологічних чинників довкілля
та про шляхи мінімізації цього
впливу. [9]. На запитання "Чи
можуть чинники навколиш�
нього середовища негативно
впливати на стан здоров'я
людини?" 90,5% респонден�
тів відповіли позитивно. Дів�
чата дотримуються такої
точки зору вірогідно частіше
(Р<0,001). Серед хлопців
втричі більше таких, які вва�
жають екологічні фактори
безпечними для здоров'я.

Переважна більшість рес�
пондентів (85,9%) вважає, що
кожна людина особисто несе
відповідальність за розв'я�
зання екологічних питань.
Проте брати участь в акціях
екологічної спрямованості го�
това лише половина опита�
них.

17,2% підлітків відзначають
велику роль політичних та
урядових інституцій у вирі�
шенні екологічних проблем,
але при цьому понад 50%
вважають, що ці структури

приділяють цьому питанню
недостатньо уваги.

Аналіз отриманого матеріа�
лу щодо типу екологічної сві�
домості старшокласників по�
казав, що переважна частина
підлітків (57,8%) має екоцен�
тричний (ЕЦ) її тип, який ха�
рактеризується пріоритетом
відносин взаємовигідної єд�
ності людини і довкілля; со�
ціум не протистоїть світові
природи (ані зверху, ані знизу
в ієрархічній системі будови
світу) [3, 10].

ЕЦ тип екологічної свідомо�
сті є найбільш адекватним
розвитку людини і суспіль�
ства, природного та антропо�
генно зміненого навколиш�
нього середовища. Цей тип
посідає проміжне місце між
двома крайніми типами: АЦ
— антропоцентричним (при�
мат та домінування інтересів
людини і підпорядкування їм
інтересів природи) та ПЦ —
природоцентричним (підпо�
рядкування соціуму природі:
примат ідеї недоторканості
природи). У нашому дослід�
женні питома вага підлітків,
які мають АЦ тип, становить
18,9%, а ПЦ тип — 24,6%.
Отримані нами дані протирі�
чать результатам досліджен�
ня І. Кряж, які показали, що в
юнацтва переважають антро�
поцентричні установки в уяв�
леннях про відносини "люди�
на — довкілля" [11].

При порівнянні даних про
тип екологічної свідомості з
переліком питань, які най�
більш цікавлять підлітків, вия�
вляється певний дисонанс:
декларуючи паритетні відно�
сини людини та природи, діти
найбільше переймаються пи�
таннями щодо себе безпосе�
редньо. Це може бути свід�
ченням підсвідомого прий�
няття ними екосвідомості ти�

CHARACTERISTIC OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF MODERN TEENAGERS
Berdnуk O.V., Zaikovska V.Yu., Dobryanska O.V.
It was determined that modern teenagers were directed toward the harmonic 
interrelations of a human (society) and nature, that was a favourable 
prognostic signs from the point of view of the forming of the future generation outlook.
It is demonstrated that ecological education and upbringing of the teenagers should 
be carried out taking into account their personal characteristics, conscious and 
subconscious purposes. A necessity of the raising of the role of school and family 
in the ecological upbringing and education of the children
was determined.

Джерела інформації
Екологічні проблеми

глобальні окремі

Батьки 30,2±1,03 39,9±1,10

Вчителі 44,3±1,12 50,1±1,15

Друзі 13,6±0,76 15,6±0,82

Телебачення, радіо 82,8±0,85 77,6±0,94

Газети, журнали 49,5±1,12 44,9±1,12

Інтернет 32,6±1,05 27,9±1,10

Таблиця 2
Джерела інформації підлітків з екологічних питань 

(питома вага підлітків, які відповіли позитивно; P±m)
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пу антропоцентризму у варі�
анті егоцентризму.

Суттєвих відмінностей у ча�
стоті ЕЦ типу екологічної сві�
домості залежно від статі на�
ми не виявлено: до цього ти�
пу віднесено 56,4% хлопців та
59,2% дівчат. Однак якщо у
хлопців питома вага двох
крайніх типів екологічної сві�
домості однакова (по 21,8%),
то у дівчат дещо переважає
ПЦ тип (24,2% проти 16,6%
АЦ). Це певною мірою співпа�
дає з даним Мозгової А.В. [5],
яка показала, що серед лю�
дей з "натуралістичним" ти�
пом екологічної свідомості
(відповідає ПЦ) переважають
жінки, а групу з "технократич�
ним" типом (відповідає АЦ)
складають майже виключно
чоловіки.

На думку сучасних нау�
кознавців [12], результати
демографічних, психологіч�
них і соціологічних дослі�
джень слід розглядати у рам�
ках гендерної, а не статевої
диференціації. Нині спостері�
гається перерозподіл ролей
жінок і чоловіків у суспільстві,
що значною мірою і зумовлює
наявність різниці між статтю
та гендером*.

Психологічна складова ген�
деру надзвичайно важлива,
оскільки є підґрунтям гендер�
ної ідентичності: маскулінно�
сті чи фемінності. Формуван�
ня гендерних орієнтацій — це
результат впливу, з одного
боку, природних відмінно�
стей, а з іншого — виховання,
що певною мірою підпоряд�
ковує природу людини стан�
дартам соціуму. У сучасному
суспільстві спостерігається
чимало фемінних чоловіків,
так само як і маскулінних жі�
нок. Крім того, окремо виді�
ляють тип гендерної ідентич�
ності, який характеризується
балансом маскулінних та фе�
мінних характеристик — ан�

дрогінність [8]. У зв'язку з
цим будь�які соціо�психоло�
гічні особливості слід розгля�
дати у рамках гендерної, а не
статевої диференціації [12].

Наведені у таблиці 3 дані
свідчать, що зв'язок типу
екологічної свідомості підліт�
ків з типом гендерної ідентич�
ності особистості (χ2=60,0;
P<0,002) значно вірогідні�
ший, ніж зі статтю дитини
(χ2=9,8; P<0,01). 

Висновки
1. Сучасні підлітки орієнто�

вані на гармонійні взаємовід�
носини людини (суспільства)
з природою, що є сприятли�
вою прогностичною ознакою
з точки зору формування сві�
тогляду майбутніх поколінь.

2. Екологічна освіта та вихо�
вання підлітків повинні прова�
дитися з урахуванням їхніх
особистісних характеристик,
свідомих та підсвідомих на�
станов.

3. Необхідно підвищувати
роль родини в екологічному
вихованні дітей шляхом фор�
мування екологічно орієнто�
ваного світогляду та роль
школи шляхом розширення
екологічної компоненти ос�
вітнього процесу на всіх його
етапах. 
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Тип екологічної свідомості
Стать Тип гендерної ідентичності

чоловіча жіноча маскулінна фемінна андрогінна

Антропоцентричний 21,8 16,6 37,5 0,0 16,0

Екоцентричний 56,4 59,2 25,0 66,7 64,9

Природоцентричний 21,8 24,2 37,5 33,3 19,1

Таблиця 3
Розподіл дітей за типом екологічної свідомості залежно від статі 

та гендерної ідентичності (%)

* Гендер — соціально#психологічна стать (на відміну від біологічної): означає сукупність поведінкових
норм та позицій, які асоціюються з особами жіночої або чоловічої статі у певному суспільстві [12].

4 Довкілля та здоров’я № 1�2008
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