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ПЕРЕДМОВА

Коли бо ви любите тих, хто вас любить, 
то яку нагороду ви маєте? 
Хіба не те саме й митники роблять? 
І коли ви вітаєте тільки братів своїх,
 то що ж особливого робите?

[Мф., 5: 46 – 47]
 
Один із основоположників сучасного релігієзнавства Макс 

Мюллер сказав: “В наші дні майже неможливо говорити про релі-
гію, когось не образивши. Комусь релігія видається надто священ-
ним предметом для наукового вивчення; інші ставлять її в один 
ряд із алхімією і астрологією, уважаючи, що вона сплетена з по-
милок і галюцинацій, недостойних уваги вченого. У деякому сенсі 
я згідний із цими двома думками. Релігія є священним предметом і 
в її найбільш досконалій або в найбільш недосконалій формі вона 
заслуговує найвищої поваги”. Цим словам більше 130 років, але 
їхня актуальність не втрачена й сьогодні.

Сьогодні багатьох не перестають цікавити питання: “Чому ре-
лігія (віра) є такою важливою для людини? Що дають людині вищі 
цінності? Чим відрізняється психіка вірянина від психіки атеїста? 
Чому в переломні, найважчі періоди життя, як окремої людини, 
так і цілого народу, спостерігається відчутний поворот у бік релі-
гії?” Ці питання є надто інтимні і вічні. За останні кілька років від-
чувається особлива потреба в релігії та розумінні її психологічних 
аспектів. Разом з тим росте популярність практичної психології, 
центральної проблемою якої є надання допомоги людині в кон-
кретних життєвих труднощах, яких, по суті, не так-то і багато: як 
поліпшити стосунки з людьми, як пережити невдачі свої чи своїх 
близьких людей, як знайти сенс життя. Релігія не тільки дає відпо-
віді на ці важливі життєві питання, але й прояснює найважливіші 
моральні проблеми, зберігаючи при внутрішній глибині достат-
ню зовнішню простоту і своєрідну цілісність і впорядкованість. 
Психологи давно з’ясували, що будь-яка структурна організація, 
яка спрощує сприймання зовнішнього світу, породжує позитивні 
емоційні переживання. Однак, як зазначає відомий вітчизняний 
психолог О. Ф. Бондаренко, в центрі слав’янських релігійних і фі-
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лософських підходів до трактування людини та її призначення у 
світі стоять, передовсім, не гносеологічні (на відміну від західної 
традиції), а онтологічні і аксіологічні поняття. Це означає, що для 
створення ефективного вітчизняного психотерапевтичного потен-
ціалу обов’язкого необхідно враховувати внутрішню ментальну 
релігійність нашого народу. Тому майбутнім фахівцям-психоло-
гам важливо розуміти витоки релігійності, з’ясувати питання про 
те, як основні положення тієї чи тієї релігії впливають на поведін-
ку і світогляд людей. 

Посібник складається з трьох частин. В першій частині розгля-
даються основні етапи розвитку психології релігії як самостійної 
науки та базові теоретичні підходи (як вітчизняні, так і зарубіжні) 
психології релігії. У другій частині мова йде про внутрішній світ 
людини: аналізуються сутність релігійної віри, її структура та осо-
бливості, основні етапи онтогенетичного розвитку релігійності, 
психологічні особливості релігійного життя, релігійні кризи; по-
казано, які потреби і яким способом задовольняє віра; аналізують-
ся психологічні аспекти обрядів і культових дій. У третій частині 
послідовно розглядаються психологічні аспекти основних світо-
вих релігій, показуються відмінності впливу на психіку людини 
світових релігій і тоталітарних сект.

Посібник також містить контрольні запитання та завдання до 
кожної теми, тематику рефератів, тестові завдання для перевірки 
та контролю знань студентів, список використаної та рекомендо-
ваної літератури і предметний покажчик. 

Отже, метою цього посібника є:
1) ознайомити студентів з теоретичною базою психології релі-

гії як самостійної науки (методи, термінологія, теоретичні підхо-
ди); 2) сформувати у студентів уявлення про суть релігійного жит-
тя людини; 3) навчити виявляти і розуміти особливості кризових 
станів у релігійності людини; 4) сформувати уявлення про способи 
психологічної допомоги у ситуації релігійної кризи.

У результаті студенти повинні орієнтуватися в базових теоре-
тичних підходах психології релігії, знати: об’єкт і предмет пси-
хології релігії як галузі психологічного знання; основні методи 
дослі дження; зміст, структуру й особливості релігійної свідомос-
ті; чинники формування релігійності людини, особливості релі-
гійності та релігійних виявів у різних вікових групах; психологію 
віруючих осіб; психологію релігійної віри та її основні елемен-

ти; психологічні аспекти релігійних обрядів та їх значення для 
життя  людини; психотерапевтичні властивості релігії для людини 
загалом; 

вміти: визначати типи релігійних особистостей та виявляти 
критерії релігійної зрілості; виявляти кризові стани у релігійної 
особи, розкриваючи їх причини і прогнозуючи наслідки, шукати 
адекватні способи виходу з них.

Навчальний посібник адресований, насамперед, студентам пси-
хологічних та релігієзнавчих спеціальностей, а також може бути 
корисним усім тим, хто прагне ефективно взаємодіяти з людьми 
різних переконань.Уважаю, що книга – це всього лиш інформація 
для роздумів, але іноді, читаючи, можна багато відкрити в собі. 

Під час завершення роботи над посібником виникли нові ідеї 
щодо його вдосконалення в різних аспектах, тому буду вдячна за 
поради і зауваження, які стануть корисними на перспективу пере-
видання. 
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