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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 

05 – соціальні та 

поведінкові науки 

Цикл професійної 

підготовки, обов’язкова 

теоретична 

Модулів – 1 Спеціальність – 053 

«психологія» 

Рік підготовки – 2-й 

 

Семестр – 2-й 

Змістових модулів – 1 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

магістерська робота 

Лекції – 12 годин 

Практичні, семінарські – 18 

 годин 

Загальна кількість годин – 

90 

Самостійна робота – 60 

 годин 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю: іспит 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 30 (всіх) 

Самостійної роботи 

студентів – 60 (всіх) 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень – магістр 

 
 

 

 
 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання 

 

 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

05 – соціальні та 

поведінкові науки 

Цикл професійної 

підготовки, обов’язкова, 

теоретична 

Модулів – 1 Спеціальність – 053 

«психологія» 

Рік підготовки – 5-й 

 

Семестр – 10-й 

Змістових модулів – 1 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

магістерська робота 

Лекції – 6 годин 

Практичні, семінарські – 2 

 години 

Загальна кількість годин – 

90  

Самостійна робота – 82 

 години 

Індивідуальні завдання 

 



Вид контролю: іспит 

Тижневих годин для 

заочної форми навчання: 

аудиторних – 8 (всіх) 

Самостійної роботи 

студентів – 82 (всіх) 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень – магістр 

 
 

 

 

     Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 

33,3%/66,7 ; для заочної форми навчання – 9%/91% 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни: 

     Формування професійних компетентностей, пов’язаних з психологією 

релігії. 

     Досягнення цієї мети вимагає: 

     – оволодіння майбутніми магістрами психології базовими знаннями про: 

психологічні аспекти релігійної віри, релігійної моралі, релігійного культу, 

магії (чаклунства) та анімізму; про психопрофілактичний та 

психотерапевтичний потенціал гуманістичної релігії/конфесії та 

християнської моралі; психорегулятивні механізми та фактори релігійно-

культових дійств; про релігійність як одну з головних рис українського 

національного характеру; роль Української православної та Української греко-

католицької церков (ПЦУ та УГКЦ) у збереженні й зміцненні української 

національної самосвідомості. 

     – формування основ умінь і навичок компетентно використовувати 

зазначені знання в навчальній, науково-дослідній і практичній професійній 

діяльності, насамперед і головним чином, – у наданні екзистенційно-

психологічної, зокрема, логотерапевтичної (екзистенційно-аналітичної) 

допомоги. 

 

Завдання вивчення дисципліни: 

     Сформувати компетентності, які забезпечують здатності: 

– застосовувати знання з психології релігії у практичних ситуаціях; 

– проводити психологічні дослідження на належному теоретичному рівні; 

– генерувати нові ідеї (креативність); 

– виявляти, ставити і вирішувати екзистенційно-психологічні проблеми; 

– діяти на основі гуманістичних морально-етичних міркувань (мотивів); 

– розробляти екзистенційно-психологічні проекти та керувати ними; 

– надавати консультаційно-психологічну, психокорекційну, 

   психотерапевтичну допомогу на гуманістично-християнських науково- 

   теоретичних засадах; 

– приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, зокрема, 

   в екстремальних і кризових, адаптуватися до нових ситуацій професійної 



   діяльності.     

В результаті вивчення дисципліни студент має: 

     Сформувати такі загальні компетентності (далі – ЗК), спеціальні 

компетентності (далі – СК), досягти таких програмних результатів (далі – ПР):  
      У системній взаємодії з іншими курсами (освітніми компонентами) освітньої програми 

«Клінічна та реабілітаційна психологія» (далі – ОП) формувати й розвивати такі загальні 

компетентності (далі – ЗК), спеціальні компетентності (далі – СК),  досягати таких 

програмних результатів (далі – ПР): 

    Інтегральна компетентність: Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у 

процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов і вимог 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити і вирішувати психологічні проблеми. 

ЗК5. Здатність цінувати й поважати різноманітність і мультикультурність. 

ЗК6. Здатність діяти на основі морально-етичних міркувань (мотивів). 

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та/або практики. 

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для 

різних категорій населення у сфері психології. 

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги 

клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

Програмні результати навчання 

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. 

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати 

якість. 

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

ПР12. Застосовувати відповідну наукову інформацію щодо вирішення проблем 

профілактики, збереження, відновлення здоров’я та реабілітації  та оцінювати її за 

критеріями адекватності. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ» 

 

Змістовий модуль 1. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЇ 
 

Тема 1. Психологія релігії як галузь психологічної науки 

     Предмет психології релігії. Методи психології релігії. З історії становлення 

та розвитку психології релігії. 
 

Тема 2. Психологія релігійної віри 
 



     Основний психологічний зміст нерелігійної та релігійної віри. Мотивація 

віри в Бога. Індивідуальний релігійний досвід. Навернення. Вплив сім’ї на 

формування релігійності неповнолітніх. Вікові особливості релігійності. Типи 

віри в Бога і типи релігійності особистості. Основні психологічні особливості 

нетрадиційних культів (сект). Гуманістичні й авторитарні релігії та конфесії. 

Психопрофілактичний і психотерапевтичний потенціал гуманістичної релігії. 
 

 

 

Тема 3. Психологія релігійної моралі 
 

     Основний психологічний зміст моралі, моральності та духовності 

особистості. Психологічні аспекти християнської моралі. Психологія 

«розумного егоїзму». Основний психологічний зміст моралі іудаїзму, ісламу, 

буддизму. 

 

Тема 4. Психологія магії та анімізму 
 

     Психологічні основи первісної магії (чаклунства). Основний психологічний 

зміст анімізму. Психологія утворення магічно-анімістичних комплексів та їх 

трансформації в релігійні уявлення та культ. 
 

Тема 5. Психологічні аспекти культового елементу релігії 
 

     Основний психологічний зміст релігійного культу. Психологія 

співвідношення морально-етичного вчення та культу у християнстві. 

Соціально-психологічні механізми релігійно-культових відправ. 

Психорегулятивний потенціал релігійно-культової символіки та релігійно-

культового мистецтва. Емоційна динаміка психіки віруючих у процесі 

культових дійств. Психологічні аспекти сповіді й молитви. Психологічні 

особливості релігійної медитації. 
 

Тема 6. Релігійність як риса українського національного характеру 
  

     Чинники релігійності як риси українського національного характеру. 

Гуманістичний тренд релігійності українства. Роль Української православної 

та Української греко-католицької церков у збереженні й зміцненні української 

національної самосвідомості. Психологічні тенденції релігійності в сучасній 

Україні. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна і заочна форми 

Усього В тому числі 

Лекції Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 



1 2 3 4 5 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

 

Денна форма навчання 
Тема 1. Психологія релігії як галузь психологічної науки 8  2 6 

Тема 2. Психологія релігійної віри 34 6 6 22 

Тема 3. Психологія релігійної моралі 16 2 4 10 

Тема 4. Психологія магії та анімізму 10 2 2 6 

Тема 5. Психологічні аспекти культового елементу релігії 10 2 2 6 

Тема 6. Релігійність як риса українського національного характеру 12  2 10 

Всього годин 90 12 18 60 

 

Заочна форма навчання 
Тема 1. Психологія релігії як галузь психологічної науки 5   5 

Тема 2. Психологія релігійної віри 37 4 1 32 

Тема 3. Психологія релігійної моралі 18 2 1 15 

Тема 4. Психологія магії та анімізму 10   10 

Тема 5. Психологічні аспекти культового елементу релігії 10   10 

Тема 6. Релігійність як риса українського національного характеру 10   10 

Всього годин 90 6 2 82 

 

5. Теми семінарських занять для денної форми навчання 

 
№ 

з/п 
Назви тем Кількість 

годин 

1 Психологія релігії як галузь психологічної науки 
     Предмет психології релігії. Методи психології релігії. З історії становлення та 

розвитку психології релігії: 1) релігійно-психологічна проблематика у творах 

російських мислителів-гуманістів: Ф. М. Достоєвського, Л. М. Толстого, О. М. 

Бердяєва, С. Л. Франка, – психіатрів В. М. Бєхтєрєва і П. Б Ганнушкіна; 2) ключова 

ідея («червона нитка») праць В. Джемса з психології релігії; 3) основний зміст 

соціально-психологічних досліджень релігії Е. Дюркгайма та В. Вундта. 

2 

2 Психологія релігійної віри. 
Основний психологічний зміст нерелігійної та релігійної віри. 

Мотивація віри в Бога. Індивідуальний релігійний досвід. Навернення. Вплив сім’ї на 

формування релігійності неповнолітніх. Вікові особливості релігійності. Типи віри в 

Бога і типи релігійності особистості. Основні психологічні особливості нетрадиційних 

культів (сект). Гуманістичні й авторитарні релігії та конфесії. Психопрофілактичний і 

психотерапевтичний потенціал гуманістичної віри в Бога. 

6 

3 Психологія релігійної моралі 
Основний психологічний зміст моралі, моральності та духовності особистості. 

Психологічні аспекти християнської моралі. Психологія «розумного егоїзму». 

Основний психологічний зміст моралі іудаїзму, ісламу, буддизму. 

4 

4 Психологія магії та анімізму 
Психологічні основи первісної магії. Основний психологічний зміст анімізму. 

Психологія утворення магічно-анімістичних комплексів та їх трансформації в 

релігійні уявлення та культ. 

2 

5 Психологічні аспекти культового елементу релігії 
Основний психологічний зміст релігійного культу. Психологія співвідношення 

морально-етичної та культової складових християнської релігії. Соціально-

психологічні механізми релігійно-культових відправ. Психорегулятивний потенціал 

2 



релігійно-культової символіки та релігійно-культового мистецтва. Емоційна динаміка 

психіки віруючих у процесі культових дійств. Психологічні аспекти сповіді, молитви й 

релігійної медитації. 

6 Релігійність як риса українського національного характеру 
Чинники релігійності як риси українського національного характеру. Гуманістичний 

тренд релігійності українства. Роль Української православної та Української греко-

католицької церков у збереженні й зміцненні української національної самосвідомості. 

Психологічні тенденції релігійності в сучасній Україні. 

РАЗОМ 

2 

 

 

 

18 

 Для заочної форми навчання  

1 Психологія релігійної віри. 
Основний психологічний зміст нерелігійної та релігійної віри. 

Мотивація віри в Бога. Гуманістичні й авторитарні релігії та конфесії. 

Психопрофілактичний і психотерапевтичний потенціал гуманістичної віри в Бога. 

Психологія релігійної моралі 

Психологічні аспекти християнської моралі. Психологія «розумного егоїзму». 

РАЗОМ 

1 

 

 

 

1 

2 

 

8. Самостійна робота для денної форми навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Психологія релігії як галузь психологічної науки 
Методи психології релігії. З історії становлення та розвитку психології релігії 

6 

2 Психологія релігійної віри. 
Індивідуальний релігійний досвід. Навернення. Вплив сім’ї на формування 

релігійності неповнолітніх. Вікові особливості релігійності.Типи віри в Бога і типи 

релігійності особистості. Основні психологічні особливості нетрадиційних культів 

(сект). 

22 

3 Психологія релігійної моралі 
Основний психологічний зміст моралі, моральності та духовності особистості. 

Психологія «розумного егоїзму». Основний психологічний зміст моралі іудаїзму, 

ісламу, буддизму. 

10 

4 Психологія магії та анімізму 
Основний психологічний зміст анімізму. Психологія утворення магічно-анімістичних 

комплексів та їх трансформації в релігійні уявлення та культ. 

6 

5 Психологічні аспекти культового елементу релігії 
Психологія співвідношення морально-етичного вчення та культу в християнстві. 

Соціально-психологічні механізми релігійно-культових відправ. Психорегулятивний 

потенціал релігійно-культової символіки та релігійно-культового мистецтва. 
Емоційна динаміка психіки віруючих у процесі культових дійств. Психологічні 

аспекти сповіді й молитви. Психологічні особливості релігійної медитації. 

6 

6 Релігійність як риса українського національного характеру 
Чинники релігійності як риси українського національного характеру. Гуманістичний 

тренд релігійності українства. Роль Української православної та Української греко-

католицької церков у збереженні й зміцненні української національної 

самосвідомості. Психологічні тенденції релігійності в сучасній Україні. 

10 

 РАЗОМ 60 

 

Самостійна робота для заочної форми навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Психологія релігії як галузь психологічної науки 
Предмет психології релігії. Методи психології релігії. З історії становлення та 

розвитку психології релігії. 

5 

2 Психологія релігійної віри. 
Індивідуальний релігійний досвід. Навернення. Вплив сім’ї на формування 

30 



релігійності неповнолітніх. Вікові особливості релігійності. Типи віри в Бога і типи 

релігійності особистості. Основні психологічні особливості нетрадиційних культів 

(сект). Психопрофілактичний і психотерапевтичний потенціал гуманістичної віри в 

Бога. 

3 Психологія релігійної моралі 
Основний психологічний зміст моралі, моральності та духовності особистості. 

Психологія «розумного егоїзму». Основний психологічний зміст моралі іудаїзму, 

ісламу, буддизму. 

15 

4 Психологія магії та анімізму 
Психологічні основи первісної магії. Основний психологічний зміст анімізму. 

Психологія утворення магічно-анімістичних комплексів та їх трансформації в 

релігійні уявлення та культ. 

10 

5 Психологічні аспекти культового елементу релігії 
Психологія співвідношення морально-етичного вчення та культу в християнстві. 

Соціально-психологічні механізми релігійно-культових відправ. Психорегулятивний 

потенціал релігійно-культової символіки та релігійно-культового мистецтва. 
Емоційна динаміка психіки віруючих у процесі культових дійств. Психологічні 

аспекти сповіді й молитви. Психологічні особливості релігійної медитації.. 

10 

6 Релігійність як риса українського національного характеру 
Чинники релігійності як риси українського національного характеру. Гуманістичний 

тренд релігійності українства. Роль Української православної та Української греко-

католицької церков у збереженні й зміцненні української національної 

самосвідомості. Психологічні тенденції релігійності в сучасній Україні. 

10 

 РАЗОМ 80 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

     Є однією з форм організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах. Виконуються студентами під керівництвом викладача. Індивідуальні 

завдання даються студентам в терміни, передбачені робочою навчальною 

програмою. Виконання індивідуальних завдань має сприяти виявленню, 

актуалізації та розвитку креативності студентів, поглибленню, 

концептуальному узагальненню та закріпленню знань і вмінь, яких вони 

набувають у процесі навчання. 

     Індивідуальні завдання виконуються самостійно і не входять до тижневого 

аудиторного навантаження студентів. Викладач контролює виконання 

індивідуального завдання на консультаціях, графік яких розробляється і 

затверджується завідувачем кафедри на початку семестру. 

     Індивідуальні завдання з психології релігії це: курсові й дипломні розробки 

(магістерські дисертації), написання рефератів, есе, аналіз проблемних 

ситуацій, пов’язаних із наданням екзистенційно-психологічної допомоги, 

підготовка результатів власних досліджень до виступів на конференціях, 

розробка планів психокорекційних екзистеційно-релігійних бесід, моделей 

екзистенційно-психологічної допомоги тощо.  

 

10. Методи навчання 
 

     Це впорядковані способи спільної пізнавальної діяльності викладачів і 

студентів, спрямовані на ефективне виконання навчальних завдань. Базисними 

методами навчання в процесі вивчення дисципліни «психологія релігії» є: 1) 



передача викладачем студентам знань, пізнавальних умінь і навичок; 2) учіння 

– активна пізнавальна діяльність студентів. 

     Загальні методи навчання – це полівекторний і багатовимірний 

педагогічний феномен, основними аспектами якого є: 

 –  гносеологічний (відповідність фундаментальним законам пізнання); 

 –  логіко-змістовий (структурування навчального матеріалу відповідно до 

законів формальної логіки); 

 –  психологічний (врахування психологічних механізмів пізнання); 

– педагогічний (використання ефективних засобів досягнення мети 

навчання) 

 

Класифікація методів вивчення дисципліни «психологія релігії»: 

 

     Догматичний – одержання знань в готовому вигляді. 

     Дослідницький – здобування знань за допомогою спостережень, дослідів, 

вимірювань на основі самостійного висування гіпотез, знаходження вихідних 

даних, прогнозування результатів. 

     Евристичний – засвоєння знань, умінь, навичок шляхом інтелектуального 

пошуку, креативного підходу. 

     Метод стимулювання інтересу до навчання – пізнавальні методи 

ігрового характеру, дискусії з цікавих питань, цікавий емпірично-

ілюстративний матеріал. 

     Метод стимулювання відповідальності – переконування, об’єктивна та 

оптимальна вимогливість з педагогічно доцільним використанням аверсивних 

методів та заохочень.  

     Метод усного контролю і самоконтролю – усна індивідуальна і 

фронтальна перевірка знань, інтелектуальних навичок; самоорганізація, 

самоконтроль, самоперевірка. 

     Метод письмового контролю і самоконтролю – контрольні письмові 

роботи, письмові заліки,  програмований контроль, письмовий самоконтроль. 

     Пояснювально-ілюстративний – пізнавально-діяльнісна взаємодія 

викладача і студентів, яка полягає в тому, що педагог повідомляє готову 

інформацію різними методами з використанням демонстрацій, а студенти 

сприймають, осмислюють, запам’ятовують і відтворюють її. 

     Проблемний виклад – студенти залучаються до пізнавальної діяльності в 

умовах вербального навчання, коли викладач ставить проблему, показує 

шляхи її вирішення, а студенти слідкують за ходом його думки, міркують, 

емоційно реагують, що включає їх в атмосферу науково-доказово-пошукового 

мислення. 

     Репродуктивний метод – сприяє формуванню знань (завдяки 

заучуванню), умінь і навичок (завдяки системі вправ); управлінська діяльність 

викладача в цьому процесі полягає в доборі необхідних інструкцій, 

алгоритмів, завдань, що забезпечує багаторазове відтворення знань та вмінь за 

зразком. 



     Частково-пошуковий (частково-евристичний) метод – 

використовується для підготовки студентів до самостійного розв’язання 

пізнавальних задач, здійснення окремих кроків у вирішенні проблем, 

проходження окремих етапів дослідження. 

 

11. Методи контролю 

 

     Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів 

щодо конкретної пізнавальної роботи. Форми проведення поточного контролю 

під час навчальних занять: опитування на семінарських заняттях, контрольна 

робота. 

     Семестровий контроль проводиться у формі іспиту. 
Під час семестрового контролю враховуються результати оцінок всіх видів навчальної роботи 

згідно зі структурою залікових кредитів. 

 

Засоби діагностики успішності навчання: 

- усні опитування на семінарських заняттях; 

- письмова контрольна робота; 

- письмове залікове завдання. 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

   В основу системи оцінювання знань студентів із навчальної 

дисципліни «Психологія релігії» закладені наступні критерії: 

 

1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні інформації щодо 

змісту навчальної дисципліни; 

2) адекватність знань – їх правильність, відповідність теоретико-

методологічним основам психології релігії; 

3) усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння смислу інформації по 

навчальній дисципліні та вміння його вербалізувати. 

 

       Виходячи з цього, оцінка «відмінно» ставиться за наявність у студента 

вичерпних і правильних знань щодо головних проблем психології релігії, 

розгляду яких були присвячені лекційні та семінарські заняття. При цьому 

знання повинні бути осмисленими, що проявляється у повноті та 

адекватності їх пояснення. 

 

        Оцінка «добре» ставиться за наявність у студента знань щодо більшості 

тем по навчальній дисципліні, які передбачені навчальною програмою. При 

цьому знання характеризуються адекватністю, але є частково 

усвідомленими (студент по формі відповідає правильно, а пояснити смисл 

може не завжди). 

 



        Оцінка «задовільно» ставиться за наявність у студента фрагментарних 

знань навчальної дисципліни, які при цьому не завжди точно ним 

розуміються і недостатньо повно вербалізуються. 

 

        Оцінка «незадовільно» ставиться за відсутність у студента знань щодо 

психології релігії або ж за наявність часткових знань, які він неправильно 

розуміє і неправильно трактує. 

 

 

 

 

 

Завдання 1. Розробити план психокорекційної екзистеційно-релігійної 

бесіди з ветераном, який потерпає від ПТСР: 

 

     1. План бесіди відображає типові (характерні) екзистенційно-аксіологічні 

проблеми ветерана війни, який перебуває у стані екзистенційної кризи, 

пов’язаної з ПТСР. 

     2. План бесіди спрямований на пошук і знаходження клієнтом «Над-

смислу» (за В. Франклом) свого життя. 

     3. План бесіди переконує щодо високої вірогідності існування та 

життєдайності «Над-смислу» людського життя. 

 

Критерії оцінки завдання 1: 

 

Відмінно (9-10 балів) – план бесіди передбачає врахування усіх критеріїв; 

наявність презентації і представлення на занятті. 

Добре (7-8 балів) – план бесіди передбачає врахування усіх критеріїв; 

наявність презентації і представлення відсутнє. 

Задовільно (5-6 балів) – план бесіди не передбачає усіх критеріїв; презентація 

із помилками; представлення відсутнє. 

Незадовільно (3-4 бали) – план бесіди передбачає урахування одного критерія, 

презентація відсутня. 

 

Завдання 2. Розробити план психокорекційної екзистенційно-релігійної 

бесіди з особою із суїцидальним налаштуванням: 

 

     1. План бесіди відображає типові (характерні) екзистенційні переживання 

потенційного суїцидента. 

     2. План бесіди спрямований на пошук і знаходження потенційним 

суїцидентом «Над-смислу» (за В. Франклом) свого життя. 

     3. План бесіди переконує щодо високої вірогідності існування та 

життєдайності «Над-смислу» людського життя. 

 

Критерії оцінки до завдання 2: 



 

Відмінно (9-10 балів) – план бесіди передбачає врахування усіх критеріїв; 

наявність презентації і представлення на занятті. 

Добре (7-8 балів) – план бесіди передбачає врахування усіх критеріїв; 

наявність презентації і представлення відсутнє. 

Задовільно (5-6 балів) – план бесіди не передбачає усіх критеріїв; презентація 

із помилками; представлення відсутнє. 

Незадовільно (3-4 бали) – план бесіди передбачає урахування одного критерія, 

презентація відсутня. 

 

 

Завдання 3. Обгрунтувати ключові клінічно-психологічні та 

реабілітаційно-психологічні позиції в гуманістичній психології релігії: 

 

     1. Висвітлено сутнісний зміст тих положень логотерапії, які  базуються на 

«Над-Смислі» (на гуманістичній вірі в Бога).  

     2. Розкрито психопрофілактичний, психокорекційний та 

психотерапевтичний потенціал гуманістичної релігії. 

     3. Аналітично описано 1-3 приклади успішного клінічно-психологічного та 

реабілітаційно-психологічного застосування положень гуманістичної релігії.     

Критерії оцінки до завдання 3: 

 

Відмінно (22-25 балів) – визначення  містить  правильний, достатньо повний і 

систематизований виклад усіх складових завдання; представлено змістовну 

презентацію; 

Добре (18-21 балів) – визначення загалом правильне, розлоге й 

систематизоване, але йому притаманні незначні упущення, невідповідності й 

неточності; зроблено презентацію; 

Задовільно (14-17 балів) – змістова основа визначення правильна, але воно 

спрощене й звужене; презентація відсутня; 

Незадовільно (10-13 балів) – ключові клінічно-психологічні та реабілітаційно-

психологічні позиції в гуманістичній психології релігії окреслено 

фрагментарно, поверхово, хаотично; презентація відсутня. 

 

Завдання 4. Розробити модель екзистенційно-психокорекційної роботи з 

особами, які зазнали/зазнають насильства, на основі християнських 

гуманістичних цінностей: 

 

     1. Основа («каркас») моделі – обґрунтовано, що насильство як поведінка 

особи радикально суперечить психології християнської моралі. 

     2. Висвітлено основний зміст екзистенційно-психокорекційної роботи з 

особами, які зазнали/зазнають насильства в сім’ї, на основі християнських 

гуманістичних цінностей. 



     3.  Висвітлено основний зміст екзистенційно-психокорекційної роботи з 

особами, які вчиняють насильство в сім’ї, на основі християнських 

гуманістичних ціннностей. 

 

Критерії оцінки до завдання 4: 

 

Відмінно (9-10 балів) – належним чином розроблено і репрезентовано усі 

складові моделі;  

Добре (7-8 балів) – розробленій моделі притаманні окремі упущення й 

неточності; 

Задовільно (5-6 балів) – розроблено модель із 2 критеріями із неточностями; 

Незадовільно (3-4 бали) – розроблено модель із 1 критерієм. 

Завдання 5. Написати реферат про гуманістично-психологічну сутність 

Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької 

церкви (УГКЦ): 

 

     1. Висвітлено сутнісний зміст гуманістичної релігії, конфесії (за Е. 

Фроммом). 

     2. Доведено, що релігійності українства притаманний виразний 

гуманістичний тренд. 

     3. Доведено, що ПЦУ та УГКЦ утверджують гуманістичні принципи і 

норми (людяність).    

Критерії оцінки до завдання 5: 

 

Відмінно (13-15 балів) – змістовно висвітлено сутнісний зміст гуманістичної 

релігії, конфесії; вагомо обґрунтовано, що релігійності українства 

притаманний виразний гуманістичний тренд; аргументовано доведено, що 

ПЦУ та УГКЦ утверджують гуманістичні принципи і норми; зроблено 

презентацію на занятті; 

Добре (10-12 балів) – загалом правильно висвітлено сутнісний зміст 

гуманістичної релігії, конфесії; показано, що релігійності українства 

притаманний виразний гуманістичний тренд; описово показано, що ПЦУ та 

УГКЦ утверджують гуманістичні принципи і норми; зроблено презентацію на 

занятті; 

Задовільно (7-9 балів) – завдання виконано фрагментарно, поверхово; 

презентацію на занятті не зроблено; 

Незадовільно (4-6 балів) – текст реферату не відповідає загальним вимогам до 

дискурсу такого рівня; презентацію на занятті не зроблено. 

 

Завдання 6. Підсумкове тестування. 

 

     Підсумкове тестування передбачає 40 тестових завдань із одним варіантом 

правильної відповіді кожне. 

 

Критерії оцінки підсумкового тестування: 



 

Відмінно – 86-100% тестових завдань виконано правильно; 

Добре – 70-85% тестових завдань виконано правильно; 

Задовільно –  55-69% тестових завдань виконано правильно. 

 

     Максимальна (найвища) оцінка, яку студент може заробити протягом 

семестру, – 100 балів. 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів 

за всі 

види 

навчальної 

діяльності 

   
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за  національною  шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

Для заліку 

90–100 A відмінно  

 

зараховано 
80–89 B добре 

70–79 C  

задовільно 60–69 D 
50–59  E 
26–49 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1–25  F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 
 

ОСНОВНА (БАЗОВА) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

до всіх тем: 

     1. Москалець В. Психологія релігії: підручник, 3-тє вид., переробл., доповн. 

– Київ: «Ліра-К», 2020. – 192 с. 

     2. Москалець В. Психологія релігії: підручник, 2-ге вид, переробл., доповн. 

– Київ: «КНТ», 2019. – 220 с. 

     3. Москалець В. Психологія особистості: підручник, 3-є вид., переробл., 

доповн. – Київ: «Ліра-К», 2020. – С. 131-163; 251-260; 317-333. 

     4. Москалець В. Загальна психологія: підручник. – Київ: «Ліра-К», 2020. – 

С.  23-26; 128-137; 478-500. 

     5. Докаш В. І. Психологія релігії: навчальний посібник. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2012. – 464 с.  



     6. Матласевич О. В. Психологія релігії: навчальний посібник . – Острог: 

Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. 350 с. 

     7. Предко О. І. Психологія релігії: підручник. – Київ: «Академвидав»,  2008. 

– 344 с.  

     Додаткова рекомендована навчально-методична і наукова література: 
     1) Див.: у списку літератури в підручнику: Москалець В. Психологія релігії: 

підручник. – Київ: «Ліра-К», 2020. – С. 188-191; 

     2. Релігія і церква в українському суспільстві: соціологічне дослідження – 

2017 [Електронний ресурс] http//razumkov.org/ua/uploads/2017_Religiya.pdf 

     3) у кожній темі семінарських занять та самостійної роботи цього 

навчального плану, допоміжних матеріалів для самостійної роботи і  

силабусу дисципліни.  

 

14. Рекомендована література 

для підготовки до семінарських занять і самостійної роботи студентів 

денної і заочної форм навчання: 
 

Тема 1. Психологія релігії як галузь психологічної науки 

   

     1. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – Київ: «Ліра-К», 2020. – С, 5-22; 31-32; 

46-47; 90-91; 142-143; 158-161. 

     2. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – Київ: «КНТ», 2019. – С. 5-23; 34-36; 50-

51; 102-103; 159-160; 177-180. 

     3. Москалець В. Психологія особистості: підручник. – Київ: «Ліра-К», 2020. – С. 89-94; 

133-138.  

     4. Бердяев Н. А. Судьба России: опыты по психологии войны и национальности. – М. 

«Мысль», 1990. – С. 7-43; 69-83; 120-127; 145-152. 

     5. Ганнушкин П. Б. Сладострастие, жестокость и религия / П. Б. Ганнушкин Избранные 

труды. – М.: Медицина, 1964. – С. 80-91. 

     6. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. – СПб.: «Андреев и сыновья», 1993. – 

418 с. 

     7. Франк С. Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – 512 с.    

Тема 2. Психологія релігійної віри 

 

     1. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – Київ: «Ліра-К», 2020. – С, 22-87. 

     2. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – Київ: «КНТ», 2019. – С. 23-97. 

     3. Москалець В. П., Синяк І. В. Віра в Бога, марновірство, обереги учасників бойових дій 

у Донбасі // Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій 

психології: монографія / За заг. ред. В. П. Садкового, О. В. Тімченка. – Харків: ФОП Мезіна 

В. В., 2017. – С. 140-152.  

     4. Джемс У. Воля вере. – М.: «Республика», 1997. – 430 с.  

     5. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. – СПб.: «Андреев и сыновья», 1993. – 

418 с. 

     6. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде. – Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – 

С. 222-318. 

    7. Карпюк, Ю. Я. Духовні цінності особистості: богословський і психологічний вимір / 

Ю. Я. Карпюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / ред. Л. Е. 



Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ : Вид. відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. 

Василя Стефаника, 2008. – Вип. 13. – Ч. І. – С. 217–225. 

8. Каюа Р. Людина та сакральне. – Київ: Ваклер, 2003. – 256 с. 

9. Климишин О. І. Психологія духовності особистості: християнсько-орієнтований підхід. – 

Івано-Франківськ: Гостинець, 2019. – С. 131-217. 

10. Ліщинська О. А. Культова залежність особистості: передумови, чинники, механізми. – 

Київ: ТОВ «Легко інк», 2008. – 266 с. 

10. Предко Д. Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву: монографія. – Київ: 

«ВАДЕКС», 2018. – С. 30-115. 

11. Психологія. З викладом основ психології релігії / Під ред. о. Юзефа Макселона. – Львів: 

«Свічадо», 1998. – С. 249-302. 

12. Савелюк Н. Психологія розуміння релігійного дискурсу: монографія. – Київ: ТОВ 

«КНТ», 2017. – С. 170-342. 

13. Тиллих П. Избранное. Теология культуры. – М.: Юрист, 1995. – 480 с. 

14. Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб.: Речь, 2020. 286 с. 

15. Фромм Э. Психоанализ и религия. – Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 143-222. 

16. Юнг. К. Г. Бог и бессознательное. М.: Прогресс, 1998. 138 с.      

 

Тема 2. Психологія релігійної моралі 

 

     1. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – Київ: «Ліра-К», 2020. – С, 87-105. 

     2. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – Київ: «КНТ», 2019. – С. 97-117. 

     3. Москалець В. Психологія особистості: підручник. – Київ: «Ліра-К», 2020. – С. 131-163; 

317-327. 

     4. Москалець В. Загальна психологія: підручник. – Київ: «Ліра-К», 2020. – С. 478-510. 

     5. Москалець В. Три сили для людини. Від «Великого Інквізитора» до канонічної 

психології В. Роменця // Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний 

соціогуманітарний часопис, 2012. № 2. – С. 8-15. 

     6. Духовно-психологічні основи християнської психології: колективна монографія / За 

ред. Л. М. Гридковець. – Львів: Скриня, 2015. – 366 с. 

7. Карпюк, Ю. Я. Вплив християнської моралі на ціннісно-орієнтаційну сферу молодших 

школярів: деякі емпіричні кореляти та індикатори / Ю. Я. Карпюк // Проблеми сучасної 

психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Інститут 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. 

– Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 16. – С. 460–472. 

8. Карпюк, Ю. Я. Християнська мораль як засіб утвердження абсолютної цінності людини 

/ Карпюк Ю. Я. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 

[Електронний ресурс]: електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Грязнов І. О. – 2012. – Вип. 3. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua/e-journals/Vnadps/2012_3/12kuyacl.pdf 

9. Карпюк, Ю. Я. Релігійна віра як важливий чинник розвитку і утвердження гуманістичних 

духовно-моральних цінностей / Ю. Я. Карпюк // Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. Серія психологічна : зб. наук. праць / ред. М. Й. Варій. – 

Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 28-39 

10. Климишин О. Психологія духовно-сті особистості: християнсько-орієн-тований підхід. 

– Івано-Франківськ: Гостинець, 2019. С. 49-301. 

11. Савчин М. В. Духовна парадигма психології: монографія. – Київ: «Академвидав», 2013. 

– 224 с. 

12. Франк С. Духовные основы об-щества, М.: Республика, 1992. – 512 с. 

 

Тема 4. Психологія магії та анімізму 

 



     1. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – К.: «Ліра-К», 2020. – С. 105-125. 

     2. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – Київ: «КНТ», 2019. – С. 117-139. 

     3. Москалець В. Психологія особистості: підручник. – Київ: «Ліра-К», 2020. – С. 23-26; 

128-137. 

     4. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – 573 с. 

     5. Фрезер Д. Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. – М.: Политиздат, 1980. – 

832 с. 

     6. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. – М.: Олимп. 

«АСТ-ЛТД», 1998. – 384 с. 

Тема 5. Психологічні аспекти культового елементу релігії 

 

     1. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – К.: «Ліра-К», 2020. – С. 125-152. 

     2. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – Київ: «КНТ», 2019. – С. 139-169. 

     3. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. Репринтное издание – СПб.: «Андреев 

и сыновья», 1993. – С. 363-384. 

     4. Климишин О. Психологія духовності особистості: християнсько-орієнтований підхід. 

– Івано-Франківськ: Гостинець, 2019. – С. 301-394. 

     5. Ліщинська О. А. Культова залежність особистості: передумови, чинники, механізми. – 

Київ: ТОВ «Легко інк», 2008. – 266 с. 

     6. Савелюк Н. Психологія розуміння релігійного дискурсу: монографія. – Київ: ТОВ 

«КНТ», 2017. – С. 216-324. 

     7. Спилка Б., Лэдд К. Л. Психология молитвы. Научный подход. – Харків: Гуманітарний 

центр, 2015. – 256 с. 

Тема 6. Релігійність як риса українського національного характеру 

 

     1. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – К.: «Ліра-К», 2020. – С. 152-173. 

     2. Москалець В. Психологія релігії: підручник. – Київ: «КНТ», 2019. – С. 169-195. 

     3. Бердяев Н. А. Судьба России: опыты по психологии войны и национальности. – М.: 
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15. Інформаційні ресурси 



 

     Програма вивчення навчальної дисципліни «психологія релігії» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр 

спеціальності 053 «Психологія» 

 

     Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні аспекти 

релігійних феноменів, які полягають у сфері спрямованості людської психіки 

та аксіологічної (ціннісно-орієнтаційної) діяльності. 

 

     Міждисциплінарні зв’язки: екзистенційна психологія, логотерапія 

(екзистенційний аналіз), пастирська психологія, аксіопсихологія, психологія 

особистості, етнопсихологія. 

 

     Місце психології релігії в структурі галузей психологічних знань та 

навчальних психологічних дисциплін визначає її предмет: психологічні 

аспекти релігійних феноменів, які полягають у сфері спрямованості людської 

психіки та аксіологічної (ціннісно-орієнтаційної) діяльності. Відтак, вона 

функціонально і структурно взаємопов’язана з вершинною, екзистенційною та 

пастирською психологією, логотерапією, аксіопсихологією, психологією 

особистості (персонологією), клінічною та реабілітаційною психологією, 

психогігієною, психопрофілактикою, психокорекцією, психотерапією, а також 

з соціальною та етнічною психологією. 

 

  



ДОДАТОК А 

 

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені 

ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ  

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

 

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ» 
 

Укладачі: 

завідувач кафедри загальної та клінічної психології, доктор психологічних наук, професор 

В. МОСКАЛЕЦЬ: доцент кафедри загальної та клінічної психології, кандидат 

психологічних наук, доцент Ю. КАРП’ЮК 

 

     Самостійна робота є однією з необхідних форм професійної підготовки 

фахівців у ВНЗ. Основний зміст цієї роботи полягає у самостійному 

опрацюванні та конспектуванні навчально-методичних і наукових джерел у 

процесі: 1) підготовки до семінарських і практичних занять, до контрольних 

робіт, заліків та іспитів; 2) написання курсових і дипломних робіт, розробки 

різних проектів (планів, моделей тощо); 3) наукових досліджень. 

     Мета самостійної роботи:  

     1. Ефективне засвоєння студентами фахових знань та вмінь 

посередництвом активної самоорганізації та саморегуляції своєї пізнавальної 

діяльності. 

     2. Формування основ умінь і навичок безперервного учіння з метою 

саморозвитку професійної компетентності протягом усієї професійної кар’єри. 

     3. Розвиток професійної креативності. 

     В процесі самостійної роботи студенти мають виробити такі уміння: 

     – самостійно знаходити необхідну інформацію у різних джерелах та носіях, 

зокрема, електронних; 

     – знаходити істотні положення у інформації з метою розуміння їх істотних 

властивостей в контексті дискурсу, що вивчається. 

 

Тема 1. Психологія релігії як галузь психологічної науки 

 

     Мета: Ознайомлення майбутніх магістрів психології з предметом, 

методами та основними етапами становлення і розвитку психології релігії. 
 

Завдання й запитання для самоорганізації та самоперевірки: 
     1. Доведіть, що віра в цілковиту залежність природного (матеріального) світу і людей у 

ньому від волі Бога, інших надприродних істот є найбільш істотною, ключовою складовою 

дедуктивного ядра релігії. 

     2. Доведіть, що differentia specific релігії воднораз являє собою основний зміст релігійної 

віри. 

     3. Доведіть, що релігія являє собою аксіологічну (ціннісно-орієнтаційну) діяльність. 



     4. Що таке аксіологічний критерій істинності віри в Бога? 

     5. Сформулюйте предмет психології релігії як галузі психологічної науки. 

     6. Охарактеризуйте інтерв’ю як метод психології релігії. 

     7. Назвіть методи, якими послуговуються дослідники психології релігії, розкрийте 

сутність цих методів. 

     8. Порівняйте проблематику досліджень американських, англійських, німецьких, 

російських, французьких вчених у царині психології релігії протягом її становлення й 

розвитку як окремої галузі психологічної науки, знайдіть спільне, схоже й відмінне. 

     9. Назвіть психопатологічні прояви релігійності, виявлені російськими і французькими 

психіатрами й психологами. 
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Тема 2. Психологія релігійної віри 

 

     Мета: Оволодіння майбутніми магістрами психології основами наукових 

знань про основний психологічний зміст віри в Бога, індивідуальний 

релігійний досвід, навернення, вплив сім’ї на формування релігійності 

неповнолітніх, вікові особливості релігійності, типи віри в Бога і типи 

релігійності особистості, основні психологічні особливості нетрадиційних 

культів (сект), гуманістичні й авторитарні релігії та конфесії, 

психопрофілактичний і психотерапевтичний потенціал гуманістичної релігії, 

що є необхідною умовою і теоретичною основою компетентної науково-

дослідної і практичної професійної діяльності, зокрема, у наданні 

екзистенційно-психологічної допомоги в клінічно-психологічній та 

реабілітаційно-психологічній роботі. 
 

Завдання й запитання для самоорганізації та самоперевірки: 
     1. Доведіть, що хоча наука не може ні спростувати, ні довести існування Бога, 

Трансцендентного, віра в Бога є пріоритетно актуальною науковою проблемою. 

     2. Порівняйте основний психологічний зміст нерелігійної віри, релігійної віри, атеїзму, 

знайдіть в них істотне спільне та відмінне. 

     3. Охарактеризуйте мотиваційну матрицю релігійної віри. 

     4. Що таке «екзистенційний абсурд», «екзистенційний відчай», «духовна нудота», 

«хвороба розвиненого інтелекту»? 

     5. Висвітліть основний психологічний зміст «тривоги долі й смерті» і «тривоги 

порожнечі та відсутності смислу життя».       



     6. Охарактеризуйте «Втечу від Абсурду» та «бунт без віри і надії» (за А. Камю) і 

«мазохістську» складову цього «бунту».  

     7. Доведіть, що «розумовий суїцид» («філософське самогубство») не є актом дійсно 

вільного вибору суб’єкта, а відтак, основною проблемою філософії. 

     8. Висвітліть сутність гедоністично-екзистенційної життєвої позиції особи. 

     9. Якими реаліями сучасного світу суттєво посилюється екзистенційна мотивація віри в 

Бога, а відтак, її психопрофілактична та психотерапевтична функції?  

     10. Що таке «Смерть Бога» і «Смерть Людини»? 

     11. Назвіть два основні екзистенційні висновки, які слід зробити з сучасної ситуації буття 

людства і доведіть, що ці висновки є реалістичними. 

     12. Охарактеризуйте різновиди страху як чинника релігійної віри. 

     13. Охарактеризуйте сутнісні ознаки містичного релігійного досвіду, містичного екстазу, 

«космічної свідомості», звичайного релігійного досвіду. 

     14. Що таке навернення, «релігійна криза», «пік інтервенції Вищої Сили», «Божий 

дотик», форизм? 

     15. Що таке «межова зацікавленість», «мужність бути», «містична співучасть у 

надприродних основах буття»? 

     16. Що таке «особиста зустріч з Богом», контемпляція, «мужність прийняти прийняття 

Богом всупереч своїй неприйнятності»? 

     17. Охарактеризуйте вплив чинників, які істотно впливають на формування образу Бога 

у свідомості дитини й підлітка. 

     18. Як криза ідентичності в ранньому юнацькому (старшому шкільному) віці може 

вплинути на релігійність суб’єкта? 

     19. Охарактеризуйте типові особливості релігійності у молодому, дорослому, зрілому та 

пізньо-зрілому віці. 

     20. Що таке «святе сущого» і «святе належного» і які типи віри в Бога ґрунтуються на 

кожному з них? 

     21. Охарактеризуйте типи релігійності: зовнішню (extrinsic), внутрішню (intrinsic) та 

«орієнтацію на пошук». 

     22. Розкрийте основний психологічний зміст персональної і аперсональної релігійності. 

     23. Назвіть основні властивості нетрадиційних культів (сект) і доведіть, що основа цих 

властивостей – психологічна. 

     24. Які типові психологічні властивості притаманні засновникам нетрадиційних культів 

та їх адептам (послідовникам)? 

     25. Доведіть за допомогою психологічних аргументів, що нетрадиційні релігійні культи 

є авторитарними релігійними угрупуваннями. 

     26. Назвіть основні психологічні ознаки авторитарної релігії, конфесії. 

     27. Порівняйте основний зміст гріха та найбільшої благодаті для людини у авторитарних 

і гуманістичних релігіях, конфесіях. 

     28. Що таке «стадна інцестуальність» за Е. Фроммом і чому Ісус Христос закликав долати 

її? 

     29. Що, згідно з К. Г. Юнгом, з В. Франклом, з Г. Олпортом, з Е. Фроммом, зумовлює 

неврози? 

     30. Яким чином віра в Бога може вплинути на переживання невропатичної фрустрації? 

     31. Інтерпретуйте з психотерапевтичних позицій давній християнсько-теологічний 

постулат: «Esse qua esse – bonum est»  –  «Буття в якості буття є благо» і .доведіть, що 

його можна ефективно використовувати у роботі з суїцидально налаштованими особами. 

     32. Доведіть, що віра «тільки розумом» може бути цілком ефективним 

психопрофілактичним і психотерапевтичним фактором. 

     33. Порівняйте основний психологічний зміст «пік-досвіду» та містичного екстазу, 

знайдіть подібне і відмінності. 
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Тема 3. Психологія релігійної моралі 

 

     Мета: Оволодіння майбутніми магістрами психології основами наукових 

знань про основний психологічний зміст християнської моралі та психології 

«розумного егоїзму», що є необхідною умовою і теоретичною основою 

компетентної науково-дослідної і практичної професійної діяльності, зокрема, 

у наданні екзистенційно-психологічної допомоги в клінічно-психологічній та 

реабілітаційно-психологічній роботі. 

 

 

 

 



Завдання й запитання для самоорганізації та самоперевірки: 

 
     1. Охарактеризуйте основні психологічні особливості моралі як форми нормативної 

регуляції. 

     2. Що таке покарання й винагорода совісті як психологічного механізму функціонування 

моральності особистості? 

     3. Що таке духовність, моральність та екзистенційна відповідальність особистості і як 

вони співвідносяться?  

     4. Чому Ісус Христос назвав заповіді любові до Бога і любові до ближніх однаковими за 

значущістю? 

     5. До яких видів любові, з виокремлених стародавніми греками, може і має належати 

християнська любов? 

     6. Доведіть, що християнська мораль містить егоїстично-корисливий мотив. 

     7. Охарактеризуйте основні стратегеми психології «розумного егоїзму», зокрема, 

психопрофілактичний, психотерапевтичний і морально-розвивальний потенціал кожної з 

них. 

     8. Які настанови Ісуса Христа можна інтерпретувати з психопрофілактично-

психотерапевтичних позицій «розумного егоїзму»? 

     9. Порівняйте тлумачення свободи людини щодо вибору добра і зла у християнському, 

іудейському та мусульманському моральних вченнях. Знайдіть спільне та відмінне. 

     10. Які з розглянутих положень морального вчення буддизму є гуманістичними, а які – 

антигуманними?  
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Тема 4. Психологія магії та анімізму 
 

     Мета: Оволодіння майбутніми магістрами психології основами наукових 

знань про ключові психологічні аспекти магії (чаклунства) та анімізму 

(первісної віри в душу). 
 

Завдання й запитання для самоорганізації  та самоперевірки: 
     1. В чому полягає найбільш істотна психологічна відмінність чаклунства і молитви, а 

відтак, магії та релігії? 

     2. На яких ілюзіях ґрунтується магія? 

     3. Чому на магічній стадії розвитку первісно-общинних спільнот люди ставились до 



магічних дійств як до найважливішої сфери своєї життєдіяльності? 

     4. Проаналізуйте психологічні фактори становлення анімізму. Охарактеризуйте і 

порівняйте анімістичних і магічних «двійників». 

     5. Аналітично виведіть основні функції душі у анімістичних віруваннях. 

     6. Що таке анімістично-магічний комплекс? 

     7. Доведіть, що первісна магія, а згодом анімізм виконували психопрофілактично-

психокорекційну функцію. 

     8. Які функції є істотним спільним у первісній магії, анімізмі та релігії? 

     9. Охарактеризуйте вірування в духа-фатума як фактор становлення релігійних уявлень. 
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Тема 5. Психологічні аспекти культового елементу релігії 

 

     Мета: Оволодіння майбутніми магістрами психології основами наукових 

знань про мотивацію релігійно-культової активності, психологічний аспект 

співвідношення морально-етичного вчення та культу у християнстві, 

психорегулятивні механізми та фактори релігійно-культових дійств, 

релігійно-культової символіки, релігійно-культового мистецтва, емоційну 

динаміку психіки віруючих у процесі культових дій, зокрема, молитви, сповіді 

та релігійної медитації. 

 

Завдання й запитання для самоорганізації та самоперевірки: 
     1. Які мотиви спонукають віруючих до релігійно-культових дій? 

     2. Що таке ідол, фетиш, амулет, талісман?  

     3. Як можна пояснити, що культ ранньохристиянських общин (І – V ст.) складався лиш з 

проповідей духовно-морального змісту і молитв про зміцнення віри, надії, любові? 

     4. Що і яким чином компенсує релігійний культ? 

     5. Назвіть основні особливості переконування, навіювання і наслідування як соціально-

психологічних механізмів релігійно- культових відправ. 

     6. Що таке релігійно-культова символіка? 

     7. Доведіть, що християнська ікона – це не ідол, а живописно-символічне зображення 

надприродних істот. 

     8. Яку психологічну атмосферу, ауру мають створювати релігійно-культова символіка і  

релігійно-культове мистецтво?  

     9. Охарактеризуйте основну емоційно-катарсичну трансформацію у психіці віруючих в 

процесі релігійно-культових дійств. 

     10. Охарактеризуйте основні мотиви та відповідні кожному з них психологічні ефекти 

сповіді. 

     11. На які види поділяють молитви?  

     12. Знайдіть однакове й різне у основному психологічному змісті медитацій, які 

практикують буддисти і дзен-буддисти, з одного боку, та іудеї, християни, мусульмани, з 



іншого. 
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Тема 6: Релігійність як риса українського національного характеру 
 

     Мета: Оволодіння майбутніми магістрами психології основами наукових 

знань про релігійність як одну з головних рис українського національного 

характеру і про важливу роль Української православної та Української греко-

католицької церков у збереженні й зміцненні української національної 

самосвідомості. 

Завдання й запитання для самоорганізації та самоперевірки: 
     1. Охарактеризуйте релігійність як рису національного характеру. 

     2. Що таке «селянськість» українства і як вона пов’язана з нашою релігійністю? 

     3. Як інтровертизм та емотивність (кордоцентризм) пов’язані з релігійністю в структурі 

українського національного характеру? 

     4. Які риси українського національного характеру постають у нашому пісенному 

фольклорі? 

     5. Назвіть всі основні чинники релігійності як риси українського національного 

характеру. 

     6. Доведіть, що релігійності українства історично притаманний гуманістичний тренд. 

     7. Доведіть, що релігійності росіян, на відміну від українців, історично не притаманний 

гуманістичний тренд (за М. О. Бердяєвим, С. Л. Франком та ін.). 

     8. Висвітліть роль Української православної та Української греко-католицької церков у 

збереженні та зміцненні української національної самосвідомості. 

     9. Охарактеризуйте психологічні тенденції релігійності в сучасній Україні. 
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     3) у кожній темі курсу лекцій, самостійної роботи та семінарських занять цих 

допоміжних матеріалів, силабусу та робочої програми навчальної дисципліни.  

 


