
ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 8 

Вид заняття: лекція.  

Тип заняття: ознайомлювальна.   

Тема: Духовний вимір людського буття.   

Мета заняття: навчальна: навчити студентів розуміти положення 

релігієзнавства, володіти досягненнями світової та вітчизняної культури;    

виховна: виховувати у студентів повагу до гуманістичних цінностей, 

пізнавати світ культурного потенціалу, нагромадженого людством під час 

його існування; 

розвивальна: розвивати уміння творчо використовувати набуті знання.   

Методи: бесіда, лекція.  

Матеріально-технічне забезпечення: зошити, підручники, дошка.   

Література: основна:  

1. Аблєєв С. Філософія в схемах і таблицях. – М., Вища школа, 2004. 

2. Андрущенко В. Історія соціальної філософії . – К., Тандем, 2000. 

3. Арутюнов В. Філософія (навч-метод. посібник для самостійного 

вивчення). – К., КНЕУ, 2001. 

4. Бичко І. Філософія: курс лекцій. – К., 2003. 

5. Бичко А. Історія філософії. Підручник. – К., Либідь, 2001. 

6. Бойченко І. Філософія історії. – К., 2000. 
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8. Огнев’юк В., Утюж І. Філософія. Історія філософії. – К.: Грамота, 

2010. 

Додаткова:  
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                                        Структура заняття  

І. Організаційна частина.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.                                                           (3 хв.) 

Культура України зазнала істотних втрат від того, що десятиліттями 

цілий її пласт викреслювався з духовного життя суспільства. Ігнорувалися 

релігія, релігійна філософія, духовна музика, архітектура та мистецтво. Тому 

нині така підвищена увага людей до релігійної культури, становлення 

нормальних цивілізованих відносин між державою та церквою, релігійними 

організаціями й громадами, справжньої реалізації свободи совісті, коли 

людина може відверто висловити свої переконання, вільно виявити симпатії 

тим чи іншим ідеалам.     

ІІІ. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань.    (3 хв.) 

ІV. Мотивація навчальної діяльності.                                                 (4 хв.) 

1. Спробуйте дати визначення поняттю «релігієзнавство».      

2. Які віросповідання вам відомі?    

3. Яке значення релігії у нашому житті?     

V. План заняття.   

1. Релігієзнавство як наука.                                                                (10 хв.) 

Релігієзнавство як наукова галузь знань про релігію виникло в XIX ст. 

З давніх-давен вчені намагалися науково осмислити релігію, проаналізувати 

її сутність, дати цілісне уявлення, незалежно від віросповідання. Це робилося 

у Стародавніх Китаї, Індії, Греції та інших країнах. Відомо, що 

давньогрецький філософ Платон взяв собі за мету подати «чисте» розуміння 

релігії, яке гідне було б вшанування. Він висміював грубі й примітивні 



вірування своїх сучасників. Давні філософи Демокріт, Епікур, Лукрецій Кар 

вважали релігію формою хибних знань, заперечували втручання богів у 

світові події та розвиток природи. Сицилійський мислитель Евгемер висунув 

теорію походження релігії як обоження душ великих людей минулого, 

передусім царів і героїв, які після смерті ставали богами. Про сутність релігії 

писали французькі матеріалісти XVIII ст., німецькі філософи                         

Ф. Шлейєрмахер, Г. Гегель, Л.А. Фейєрбах, українські мислителі                

Г.С. Сковорода, П.С. Могила та ін. Ними були висловлені цікаві та плідні 

думки, проте усе це були пристрасні дослідження досить однобокого 

характеру. 

У сучасних умовах релігієзнавство стало фундаментальною галуззю 

наукових знань, в якій сформувалися внутрішні частини і структурні 

підсистеми: філософія і феноменологія релігії, історія і географія релігій, 

психологія і соціологія релігії. Воно складається переважно з двох частин: 

теоретичної та історичної. 

Теоретична частина охоплює філософію релігії, її соціологію, 

психологію, феноменологію, біблієзнавство, загальне і порівняльне 

релігієзнавство; вивчає загальні закономірності релігії, виділяючи в ній 

найбільш істотне і необхідне. 

Історична частина містить історію релігії як соціального феномена, її 

географію та етнологію, історію окремих релігій в усіх їх різновидах; виявляє 

особливості та функції релігій тієї чи іншої епохи в їх хронологічній 

послідовності. 

Деякі вчені до релігієзнавства відносять науковий атеїзм в усіх формах 

його прояву, зокрема марксистський, екзистенціалістський і позитивістський, 

природничо-науковий та етичний атеїзм, а також теорію релігійного й 

атеїстичного виховання. Сформувалася цілісна система наукових знань про 

релігію, філософські та культурологічні концепції релігії.  

Релігієзнавство – комплексна, самостійна галузь знань про релігію, 

структура якої охоплює філософію, історію, соціологію, психологію, що за 



допомогою певних методів досліджень вивчають релігію як соціально-

історичне явище, пізнають закономірності її походження і розвитку, 

розкривають особливості відображення релігії в суспільній та індивідуальній 

свідомості. На цій основі виділяють теоретичний та історичний напрями 

релігієзнавства. 

Складовою частиною релігієзнавства є вільнодумство. Вільнодумство 

розкриває сутність різних уявлень, теорій і концепцій релігії, які склалися 

історично, з'ясовує зміст їх, причини походження та закономірності розвитку, 

вплив на суспільне життя і людську свідомість у різні історичні епохи, 

вивчає форми прояву вільнодумства у різноманітних сферах культури, 

зокрема в науці, моралі, мистецтві, політиці, філософії, теології, на рівні 

суспільної та буденної свідомості. 

Релігієзнавство раніше розглядалося як складова частина атеїзму, 

розвивалося в лоні марксистсько-ленінської філософії й атеїстичних знань. 

Сьогодні релігієзнавство спирається на широку філософську, науково-

природничу і соціальну базу, є самостійною теоретичною дисципліною, яка 

за своїми принципами та методами дослідження релігії істотно відрізняється 

від політизованого атеїзму. 

2. Поняття та сутність релігії.                                                            (10 хв.) 

Релігія – це  форма   суспільної свідомості, в якій ілюзорно  

відображаються  сили, що панують над людиною в її повсякденному житті і 

які трансформуються у її свідомості у формі неземних сил. Будь-яку релігію 

характеризує віра в реальне існування надприродного і система 

опосередкованих зв'язків з ним. 

Оскільки релігія – одна із форм суспільної свідомості, їй притаманні ті 

загальні особливості, що властиві загалом суспільній свідомості й 

виявляються у всіх її формах. Загальні особливості релігії такі: 

 релігія відображає суспільне буття, вона вторинна щодо нього; зі 

зміною суспільного буття змінюється і сама релігія; 



 релігія, залежна від суспільного буття, водночас перебуває у взає-

мозв'язку і взаємозалежності з іншими формами суспільної свідомості;  

 релігія справляє зворотний вплив на буття.  

Поряд із загальними особливостями релігія, як і всі інші форми 

суспільної свідомості,  має і свої специфічні особливості. Вона є 

світоглядною формою суспільної свідомості,  як і філософія,  визначає 

світорозуміння людини. Релігія найбільш віддалена  від суспільного  буття.   

Це найбільш  стала   форма   суспільної свідомості,   яка  найменше 

піддається змінам,  адекватним змінам у суспільному   бутті. 

Як світогляд релігія не обмежена нічим, для світогляду немає 

заборонених тем. Релігія значною мірою – це фантастичне відображення у 

свідомості людей тих зовнішніх сил, які панують над ними в буденному їх 

житті. 

Отже, об'єктом релігійного відображення є умови життя людей, 

передусім ті суспільні відносини, що безпосередньо зачіпають інтереси 

людей. 

У процесі історії об'єкти релігійного відображення змінюються. 

Спочатку ними були грізні сили природи, які обожнювалися. Згодом виникли 

суспільні сили, чужі і нерідко ворожі щодо певної людини. Вони, як і 

природні, обожнювались і сприймалися як потойбічні сили, що керують 

життям людини незалежно від її волі. Поступово грізні природні та суспільні 

сили втілювалися в образі богів, а згодом – в образі одного всемогутнього 

Бога. Виникло уявлення про надприродний світ. 

Можна зазначити, що релігія є сферою духовного життя суспільства, 

соціальної групи, особи, способом практично-духовного освоєння світу та 

сферою духовного виробництва. Релігія – явище багатогранне. Вона є виявом 

сутності суспільства, аспектом життєдіяльності людини і суспільства, що 

складається історично; способом існування і подолання людського 

відчуження; формою відображення дійсності; феноменом культури; певною 

соціальною підсистемою. 



3. Структура та головні функції релігії.                                           (10 хв.) 

Структурні елементи релігії – це ті її складові, які у єдиному 

взаємозв'язку становлять релігію як суспільну систему: 

Релігійна свідомість – це форма суспільної свідомості, сукупність ідей, 

міфів, догм, поглядів та уявлень, почуттів та емоцій, традицій та звичаїв, у 

яких відображається навколишній світ через уявлення про надприродне. 

Релігійна діяльність – вид соціальної діяльності, що криє в собі поза 

культову й культову діяльність. Позакультова діяльність – це систематизація 

і тлумачення догматів теології, складання богословських творів, практична 

діяльність ( благодійна, місіонерська, управлінська в системі релігійних 

організацій). Культова діяльність – практичний аспект релігії. Зміст якого 

визначається культовими текстами, до яких належать Святе Письмо, 

молитви, псалми тощо. Засоби здійснення культової діяльності – храм, 

молитовний будинок, мистецтво, культові предмети. 

Релігійні відносини – вид ідеологічних відносин, що реалізуються 

через стосунки віруючих, релігійні зв’язки громад і церков. Схеми відносин 

приписуються релігійними звичаями, нормами, правилами і статутами. 

Релігійні організації і інститути: 

 церква – об’єднання віруючих на основі спільних догматичних 

уявлень, обрядів, канонів. Церква має свою ієрархію (служителі культу, 

клір, миряни), певну систему норм, цінностей, санкцій; 

 секта – відносно закрите об’єднання одновірців, що виникає як 

опозиційна течія стосовно до існуючої конфесії; 

 деномінація – специфічне релігійне об’єднання, що знаходиться на 

стадії становлення, характеризуються відсутністю священників, мають 

тенденції до перетворення в церкву або секту. 

Релігія, як і будь-яка форма суспільної свідомості, задовольняє певні 

потреби особи та суспільства, виконує певну соціальну функцію, що 

визначає її спосіб діяння у суспільстві та багатоманітність соціальних 

функцій. Зазначимо основні з них: 



а) компенсаційна – це найважливіша з функцій релігії. Вона ілюзорно, 

тобто в уяві самого віруючого, надає йому того, чого йому бракує в 

реальному житті: щастя, життєвих благ, здоров'я, захисту під життєвих 

негараздів. Релігія втішає людину в її стражданнях, обіцяє вічне життя і 

райське блаженство, закликає покладати всі надії на наймилостивішого Бога. 

Важливе значення має психологічний аспект компенсації – зняття стресу, 

катарсис, духовна насолода, надія на милосердя Боже; 

б) світоглядна – людина не може жити без світогляду, який є духовною 

основою її особистості. Релігія формує релігійний світогляд людини, 

замінюючи реальні знання ілюзорними уявленнями, істинність яких не 

піддається сумнівам. Релігійний світогляд сприймається без доказів, 

перевірки досвідом і практикою, береться на віру. Релігійний світогляд задає 

певні критерії або параметри, здебільшого догматичні, з точки зору яких 

згідно з ним мають осмислюватися природа, суспільство і людина, 

забезпечуватись відповідне цілепокладання і поведінка людей; 

в) інтегративна – релігія є засобом об'єднання єдиновірців своїм 

віровченням. Масштаби цього об'єднання поширюються, в межах релігійної 

громади і навіть усього суспільства. У ранніх суспільних формаціях релігія 

освячувала початок і завершення трудових процесів, брала участь у 

соціалізації особистості через хрещення, вінчання, похорон, супроводжувала 

людину від колиски до домовини. Вона ж як світогляд зводила до основного 

знаменника всі інші елементи духовного життя суспільства. Водночас 

нерідко вкорінювала незгоди між людьми різних релігійних орієнтацій; 

г) регулятивна – релігія через систему своїх духовних цінностей, норм і 

правил впливає на приватне і громадське життя людини, багато в чому 

визначаючи її поведінку, життєву позицію, весь д існування; 

д) апологетична – ця функція спрямовується на обґрунтування 

істинності та захист від критики того чи іншого віровчення, основних 

догматів і принципів релігії. 

 



4. Еволюція та типи релігії.                                                               (10 хв.) 

Становлення й еволюція релігії взаємопов'язані з розвитком 

суспільства і людської свідомості, рівнем пізнання людиною навколишньої 

дійсності. Оскільки специфічною ознакою релігії є віра в існування 

надприродної сили, критерієм еволюції, рівня розвиненості релігії є уявлення 

віруючих про ці сили. За цією ознакою в історії розвитку релігії виділяють 

три основні ступені: 

1) первісні (ранні) форми релігії; 

2) політеїзм (від грец. «полі» – багато і «теос» – Бог); 

3) монотеїзм (єдинобожжя).  

З початком утворення великих монархічних держав, які об'єднали під 

володарюванням одного правителя цілі країни і народи, політеїзм 

замінюється монотеїзмом – релігією єдиного Бога. Це природно: на землі 

панує над усім і править один деспот, а на небі багато богів. Один править на 

землі – має один правити й на небі. Це соціальна передумова монотеїзму. 

Однак він має і гносеологічну передумову. Єдине осягнення всього світу, 

єдине начало вимагає визнання і єдиного творця цього світу, єдиного Бога. 

Коли ці передумови склалися, почав формуватися монотеїзм. 

Абстрактний монотеїзм – останній щабель розвитку релігії. Якщо 

уявити собі релігію, що могла б ще більше «витончити», вдосконалити 

уявлення про надприродне, то логічним виглядає Бог, образ якого звільнився 

б і від особистісних атрибутів. У такій послідовності Бог перетворюється у 

якесь Начало, Загальний закон, Логос Всесвіту. Це вже не Бог релігії, а Бог 

філософії, не релігійне, а філософське поняття. Такому Богові вже не можна 

молитися, немає потреби поклонятися. Він уособлює собою Всесвіт, 

безкінечність, мікро- і макрокосм. 

5. Класифікація релігій.                                                                      (10 хв.) 

За етнічною ознакою релігії поділяються на: 

- родоплемінні – дійшли  до  нашого часу з  епохи  первісного ладу, 

існують серед народів, які донині зберігають елементи родового й 



племінного способу життя. Поширені переважно серед аборигенів Африки 

(анімізм, фетишизм, магія, культ предків – звичайно в політичній літературі 

об'єднуються під загальною назвою анімізм (явище), анімісти (віруючі); 

аборигенів Америки і Австралії (тотемізм); серед народів Півночі (ша 

манство). 

- національні – це релігії, замкнені національною ознакою, 

існують лише серед певного народу.  

- світові – поширені серед різних народів і націй сучасності (в наш час 

їх існує три – християнство, іслам, буддизм). 

За рівнем розвитку релігії поділяють на такі види: 

- ранні форми релігії – релігії, породжені первісним ладом: анімізм, 

фетишизм, магія, тотемізм, культ предків. 

- політеїстичні – до них належать майже всі національні 

релігії, і світова релігія – буддизм. 

- монотеїстичні – таких релігій нині чотири. Дві з них – християнство, 

іслам – світові релігії, дві – іудаїзм і сикхізм – національні релігії. 

До окремої групи належать синкретичні форми релігії, що утворилися 

внаслідок зрощення, злиття різних етнічних і світових релігій. Серед них: 

афрохриспшянські релігії (церква херувімів і серафимів та ін.); ісламо-

хриспшянські секти (алавіти, деякі відгалуження ісмаїлітів); буддо-китайські 

секти (дзен-буддизм, хао-хао тощо); іудео-християнські релігії (мормони). 

Сьогодні, в період глибокої кризи релігії у глобальному масштабі, на 

руїнах старих церков і сект виникають нові, нетрадиційні, форми релігії. їх 

дуже багато, серед них є одноденки і такі, що вже усталилися. До 

нетрадиційних форм релігії можна віднести церкву Муна (мунізм), церкву 

Антихриста, церкву Сатани, церкву свідомості Кришни, йогізм, синтоїзм з 

культом карате і дзюдо. Прихильники цих течій є і в нашому суспільстві 

серед певних груп і прошарків молоді, а також інтелігенції, переважно 

технічної. 

 



VІ. Підведення підсумків.                                                                   (3 хв.) 

У суспільній свідомості назріла потреба у вивченні релігієзнавства у 

середній загальноосвітній і вищій школах, яка подекуди стала 

задовольнятися стихійно, без належного розуміння сутності цієї дисципліни. 

Важливо передусім з'ясувати питання, що таке релігієзнавство, яка його 

структура та історія? В енциклопедичних словниках визначення поняття 

«релігієзнавство» не з'ясовується. У філософській та історичній літературі, 

особливо в зарубіжній, релігієзнавство розглядається як галузь наукових 

знань про релігію, її походження, закономірності розвитку і функціонування 

у різні історичні епохи, роль і значення релігії в суспільстві.    

VІІ. Завдання для самостійної роботи.                                              (2 хв.) 

Надольний І. Філософія: посібник. – К., 2004, с. 45 – 56. 

VІІІ. Перевірка домашнього завдання.                                             (25 хв.) 

1. У чому полягає проблема визначення онтологічного статусу 

свідомості? 

2. Перерахуйте та коротко охарактеризуйте суттєві ознаки свідомості. 

3. Як пов’язані між собою предметність свідомості, ідеальне та процеси 

упредметнення і розпредметнення? 

4. Коротко охарактеризуйте основні концепції походження свідомості, 

поясніть переваги та недоліки кожної з них. 

5. Розкрийте основні аспекти виявлення ідеальної свідомості. 

6. Окресліть основні складові структури свідомості. 

7. Поясніть ті функції свідомості, які ви вважаєте найважливішими.    

 

 

 

 

 

 

 


