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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча  навчальна  програма  з  дисципліни  «Психологія  релігії»  є

нормативним  документом  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,
який  розроблено  на  основі  освітньо-професійної  програми  підготовки
бакалаврів  відповідно  до  навчального  плану  для  всіх  спеціальностей  денної
форми навчання. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист №
1/9-736  від  06.12.2007  р.)  «Про  Перелік  напрямів  (спеціальностей)  та  їх
поєднання  з  додатковими  спеціальностями  і  спеціалізаціями  для  підготовки
педагогічних  працівників  за  освітньо-кваліфікаційними  рівнями  бакалавра,
спеціаліста, магістра».

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які
повинен  опанувати  бакалавр  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної
характеристики,  алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни
«Психологія релігії», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію
оцінювання навчальних досягнень студентів.

Мета курсу – формування й поглиблення знань про історію становлення
даної дисципліни, висвітлення її основних проблем і сучасних тенденцій. 

Завдання курсу: 
 сформувати уявлення про предмет і  понятійний апарат психології

релігії;
 вивчити основні психологічні концепції релігії XІ - XX ст.;
 проаналізувати  базисні  теоретичні  принципи  функціонування

релігійності в соціокультурній системі, у малих групах, у психіці індивіда;
 надати  студентам  інформацію  про  історію  розвитку  психології

релігії, місце психології релігії в системі наукового знання;
 дослідити  психологічні  аспекти  релігійної  свідомості  й  культової

практики на матеріалі різних релігій;
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,

становить 54 год., із них 8 год. – лекції, 6 год. – семінарські заняття, 5 год. –
індивідуальна  робота,  33  год.  –  самостійна  робота,  2  год.  –  підсумковий
контроль. 

Вивчення  навчальної  дисципліни  "Психологія  релігії"  завершується
складанням заліку.

6



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет:  процес  формування  знань,  вмінь,  та  навичок  з  дисципліни

«Психологія статі».

Курс: Напрям,
спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

Кількість  кредитів,
відповідних ЕСТS: 
1,5 кредиту

Змістові модулі:
1 модуль

Загальний  обсяг
дисципліни  (години):
54 годин

Тижневих  годин:  1
година

Шифр та
назва напряму
0101 „Педагогічна освіта”
Шифр  та  назва
спеціальності: 8.010107
„Практична психологія”

Освітньо-кваліфікаційний
рівень
„магістр”

Нормативна
Рік підготовки: 6.
Семестр: 12. 
Аудиторні заняття: 14 годин,
з них:
лекції (теоретична
підготовка):  8  годин
семінарські заняття: 
6 годин

Індивідуальна робота: 
5 години
Самостійна робота: 33 години
Модульний контроль: 
2 години 
Вид контролю: залік  .

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Змістовий модуль І.
Психологія релігії

1. Психологія релігії як наукова дисципліна 10 2 2 8
2 Становлення психології релігії 14 4 2 2 2 8
3 Психологія релігійної віри 14 4 2 2 2 8
4 Релігійна особистість 14 4 2 2 1 9

Модульний контроль 2 2
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Разом: 54 14 8 6 5 33 2
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ІІІ. ПРОГРАМА
Змістовий модуль І ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

Лекція 1. Психологія релігії як наукова дисципліна (2 год.)
Предмет і завдання психології релігії. Місце психології релігії в системі

наук. Особливості психології релігії як міждисциплінарного наукового знання.
Структура психології релігії. Основні проблеми психології релігії: психологічна
детермінованість  релігії,  специфіка  релігійної  свідомості,  релігійний  досвід.
Методи й техніки емпіричних досліджень релігійних явищ. 

Основні  поняття  теми:  релігія, психологія  релігії,  духовна  цінність,
релігійна свідомість.

Лекція 2. Становлення психології релігії (2 год.)
Передумови  появи  психології  релігії.  Психологія  магії  та  анімізму.

Психорегулятивна функція анімізму. Американська психологія релігії: основні
напрямки  й  школи.  Функціональний  аспект  релігії  згідно  з  фрейдизмом,
екзистенціоналізмом, гуманістичним психоаналізом. Теорії релігії в концепціях
біхевіоризму,  трансперсональной  психології.  Вітчизняна  психологія  релігії:
основні  проблеми  й  перспективи.  Концепції  релігійної  психіки  Д.М.
Угриновича,  К.К.  Платонова,  Ю.Ф.  Борункова,  Б.Ф.  Поршнєва.  Тенденції
сучасної психології релігії.

Основні  поняття  теми: анімізм,  психологічні  інстанції,  архетипи,
психоісторія, транс персональна психологія, логотерапія.

Семінар 1. Місце психології релігії в системі наукового знання
Лекція 3. Психологія релігійної віри (2 год.)
Раціональне  пізнання  в  структурі  релігійної  віри.  Вплив  несвідомих

структур психіки людини на її віру. Емоційний елемент віри. Вольовий елемент
віри.  Психологічні  чинники  віри.  Індивідуальний  релігійний  досвід.
Психологічні  аспекти  релігійного  культу.  Мотивація  і  психологічні  функції
культу.  Соціально-психологічні  механізми  культових  відправ.  Особистісні
аспекти  нетрадиційних  культів.  Феномен  сектантства  й  психологія
"сектантського світогляду".

Основні поняття теми: віра,  несвідоме,  релігійні почуття,  релігійний
страх,  воля,  індивідуальний  релігійний  досвід,  навернення,  навіювання,
неокультури.

Семінар 2. Психологія релігійної віри
Лекція 4. Релігійна особистість (2 год.)
Формування  релігійної  особистості.  Релігія  в  духовному  розвитку

особистості.  Особливості  виникнення  й  розвитку  релігійності  в  дитинстві,
отроцтві, юності, зрілому літньому віці. Вплив сім’ї на формування віри. Типи
релігійних особистостей. Вплив релігійності особистості на її самопочуття та
самореалізацію.  Релігія  й  творчість.  Психологія  релігійної  моралі.  Мотивації
доброчинності.

Основні поняття теми: зовнішня релігійність, внутрішня релігійність,
релігійна зрілість, 

Семінар 3. Психологічні особливості релігійної особистості
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психологія релігії»
Разом: 54 год., лекції – 8 год., семінарські заняття – 6 год., індивідуальна

робота – 5 год., самостійна робота – 33 год., 2 год. – модульний контроль
Модулі Змістовий модуль І
Лекції №1 №2 №3 №4

Теми лекцій
Психологія релігії

як наукова
дисципліна

(відвідування 1 бал)

Становлення психології
релігії

(відвідування 1 бал)

Психологія
релігійної віри
(відвідування 1

бал)

Релігійна
особистість

(відвідування 1 бал)

Теми
семінарських
занять

Місце психології релігії в
системі наукового знання

(присутність 1 бал, участь –
до 10 балів)

Психологія
релігійної віри
(присутність 1

бал, участь – до
10 балів)

Психологічні
особливості
релігійної

особистості
(присутність 1 бал,

участь – до 10 балів)
ІНДЗ 30 балів

Самостійна
робота

СР1 (5балів) СР2 (5балів) СР3 (5балів) СР4 (5 балів)

Конспекту-
вання
першоджерел

10 балів

Види поточного
контролю

Модульна контрольна робота
(25 балів)

Коефіцієнт – 1 : 1, 22
Залік ( 100 балів)

10



V. ПЛАНИ
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І
Семінар 1. 
Тема: Місце психології релігії в системі наукового знання (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Місце психології релігії як міждисциплінарного наукового знання.
2. Основні проблеми й методи психології релігії.
3. Становлення психології релігії в Західній Європі.
4. Світський і конфесіональний підходи до психології релігії
5. Пастирська психологія й релігійна психотерапія.
6. Особливості розвитку психології релігії в Росії та Україні.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована основна література: [1;3;8;9;10;11;15;16]
Додаткова література (див. список п. ХІ)

Семінар 2. 
Тема: Психологія релігійної віри (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Специфіка релігійної свідомості.
2. Соціально-психологічні механізми культових відправ.
3. Особистісні аспекти нетрадиційних культів.
4. Феномен сектантства й психологія "сектантського світогляду".
5. Методи деструктивного впливу на віруючого.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована основна література: [2;7;8;7;9;14]
Додаткова література (див. список п. ХІ)

Семінар 3. 
Тема: Психологічні особливості релігійної особистості. (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Психотерапевтичний аспект релігії, 
2. Типи релігійної особистості.
3. Поняття релігійної зрілості.
4. Релігія і творчість.
5. Сповідь,  медитація,  катарсис  у  контексті  психологічної  гармонізації



особистості людини. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована основна література:[4;5;6;9;12;15;16]
Додаткова література (див. список п. ХІ)

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І.
ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

Тема 1. Психологія релігії як наукова дисципліна
1.  Розкрити взаємозв’язок психології релігії та релігійної психології.
2. Проаналізувати  тексти  першоджерел:  М.  А.  Попова  «Про

психологію релігій»,  Г. Сковорода  «Наркіс.  Розмова про те:  пізнай себе»,  В.
Джеймс «Розмаїття релігійного досвіду».

Тема 2. Становлення психології релігії
1. Оцінити ідеї, які панували на першому етапі становлення психології

релігії. Як ці ідеї вплинули на подальший розвиток дисципліни?
2. Проаналізувати тексти першоджерел: М. Бердяєв «Про призначення

людини», З. Фрейд «Тотем і табу», К. Юнг «Бог і несвідоме»

Тема 3. Психологія релігійної віри
1. Проаналізувати тексти першоджерел: В. Бехтерев «Гіпноз».
2. Проаналізувати  вплив  несвідомих  утворень  психіки  суб’єкта  на

його віру. 
Тема 4. Релігійна особистість
1. Обґрунтувати зв’язок релігійності зовнішнього типу з нейротизмом.
2.  Проаналізувати спільні та  відмінні ознаки релігійності  внутрішнього

типу і релігійності типу «орієнтація пошуку».
3. Визначити, які особистісні особистості властиві релігійній особистості.

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
(навчальний проект)

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної
індивідуальної  діяльності  магістранта,  результати  якої  використовуються  у
процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується
виконання магістрантами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологія
релігії»  –  це  вид  науково-дослідної  роботи,  яка  містить  результати
дослідницького пошуку, відображає певний рівень навчальної компетентності.

Мета  ІНДЗ:  самостійне  вивчення  частини  програмового  матеріалу,
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної
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діяльності. 
Зміст  ІНДЗ: завершена  теоретична  або  практична  робота  у  межах

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок,
отриманих  під  час  лекційних,  семінарських,  практичних  занять  і  охоплює
декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Орієнтовна  структура  ІНДЗ –  наукового  дослідження  у  вигляді
реферату:  вступ,  основна  частина,  висновки,  додатки  (якщо вони  є),  список
використаних  джерел.  Критерії  оцінювання  та  шкалу  оцінювання  подано
відповідно у табл. 7.1.

Таблиця 7.1
Критерії оцінювання ІНДЗ

(наукового дослідження у вигляді реферату)
№ 
з/п Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

за кожним
критерієм

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань
та визначення методів дослідження 

4 бали

2. Складання плану реферату 2 бала
3. Критичний  аналіз  суті  та  змісту  першоджерел.  Виклад

фактів,  ідей,  результатів  досліджень  в  логічній
послідовності.  Аналіз  сучасного  стану  дослідження
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного
питання.

10 балів

4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали
5. Доказовість  висновків,  обґрунтованість  власної  позиції,

пропозиції  щодо  розв’язання  проблеми,  визначення
перспектив дослідження

6 бали

6. Дотримання  вимог  щодо  технічного  оформлення
структурних  елементів  роботи  (титульний  аркуш,  план,
вступ,  основна частина, висновки, додатки (якщо вони є),
список використаних джерел)

4 бали

Разом 30 балів

Орієнтовна тематика реферативних досліджень із навчальної
дисципліни «Психологія релігії»

1. Релігія як об’єкт психологічного дослідження.
2. Психологія релігії як галузь релігієзнавства.
3. Психологія релігії і пастирська психологія.
4. Психологія релігії і теологія.
5. Тенденції розвитку психології релігії.
6. Становлення психології релігії: основні напрямки, тенденції.
7. Американська і західноєвропейська школи психології релігії.
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8. Становлення психології релігії на Україні.
9. Психологія духовності.
10. Російська релігійна філософія.
11. Концепція релігійності З. Фрейда.
12. Поняття архетипів у працях К. Г. Юнга.
13. Концепція гуманістичного психоаналізу у працях Е. Фромма.
14. Транс персональна психологія і релігія.
15. Психологія релігії в роботах Г. В. Олпорта.
Оцінка  з  ІНДЗ  є  обов’язковим  балом,  який  враховується  при

підсумковому  оцінюванні  навчальних  досягнень  студентів  з  навчальної
дисципліни «Психологія релігії». 

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів. 

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ

Навчальні досягнення із дисципліни «Психологія релігії» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 
підсумкових балів до 100.

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного
(модульного) контролю

№ Вид діяльності (визначаються по кожній дисципліні)
Макси
мальна
кількіст
ь балів
за один

вид
роботи

Кіль-
кість

Всього
балів

1 Відвідування лекцій 1 4 4
2 Відвідування практичних (семінарських занять) 1 3 3
3 Виконання завдання для самостійної роботи (домашнього 

завдання)
5 4 20

4 Робота на практичному (семінарському) занятті у тому числі:
- доповідь
- виступ
- повідомлення
- участь у дискусії, тощо

Всього
10, у
тому
числі

за
видами

3 30

5 ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне завдання) 30 1 30
6 Опрацювання фахових видань ( у тому числі першоджерел) 10 1 10
7 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25

Всього 122
Коефіцієнт 122 : 100 = 1,22 1,22

Всього за курс: 100

У процесі оцінювання навчальних досягнень застосовуються такі методи:

- Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, фронтальне
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опитування, співбесіда, екзамен.
- Методи  письмового  контролю: модульне  письмове  тестування;
підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

оцінки ECTS

Підсумкова кількість
балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною
шкалою

Оцінка за
шкалою ECTS

Залік

1 – 34 «незадовільно»
(з обов’язковим повторним

вивченням курсу) 

F

н
е 

за
р

ах
ов

ан
о

35 – 59 «незадовільно»
(з можливістю повторного

складання)

FX

60 – 68 «достатньо» E

за
р

ах
ов

ан
о

69-74 «задовільно» D
75 – 81 «добре» C
82-89 «дуже добре» B

90 – 100 «відмінно» A

Модульний контроль знань магістрантів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом,  на  практичних
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної
роботи залежить від дотримання таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція (традиційна,  проблемна, лекція-прес-конференція)

із  застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій  (PowerPoint –
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
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2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,
дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю:  під  керівництвом
викладача;  самостійна робота студентів:  з  книгою; виконання індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації
навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;
створення  ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 збірка тестових і  контрольних завдань для тематичного (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів;
 засоби  підсумкового  контролю  (комп’ютерна  програма  тестування,

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);
 завдання  для  ректорського  контролю  знань  студентів  з  навчальної

дисципліни «Психологія релігії».
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