
18 Наукові записки Національного університету «Острозька академія» 

УДК 159.95
годунок Наталія Валентинівна,
магістр психології Національного університету «Острозька академія», м. Острог

СтрУКтУрНО-ФУНКцІОНАльНІ ХАрАКтерИСтИКИ релІгІЙНОСтІ  
ВЧИтелІВ ХрИСтИяНСьКОЇ етИКИ

У статті здійснено опис пошукового дослідження щодо виявлення особливостей структурно-функці-
ональних характеристик релігійності вчителів християнської етики. Подано інформацію щодо розробки 
та застосування опитувальника «Структурно-функціональні характеристики релігійності християн».

Ключові слова: релігійність, структура релігійності, мотиви релігійності.

Годунок Н.В., Структурно-функциональные характеристики религиозности учителей христиан-
ской этики

В статье описано поисковое исследование особенностей структурно-функциональных характерис-
тик религиозности учителей христианской этики. Представлена информация по разработке и использо-
вании опросника «Структурно-функциональные характеристики религиозности христиан».
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Hodunok N. V. The Structural and Functional Characteristics of Religiosity of Christian Ethics Teachers
This article describes the results of research dedicated to structural and functional characteristics of religiosity 

of Christian Ethics teachers. The information about designing and using the questionnare «The Structural and 
Functional Characteristics of Christians’ Religiosity» is presented.
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Актуальність теми. У структурі особистості та на рівні суспільства релігійність є важливим з точки 
зору виконуваних нею функцій феноменом. Вона забезпечує утримання соціального порядку, сприяє 
задоволенню потреб різного рівня тощо [5, с. 298]. Інтимність релігійності, а також суспільно-політич-
ні процеси, що супроводжували життя українців упродовж ХХ століття, спричиняють те, що феномен 
лишається складним для дослідження, однак необхідність у розвитку відповідної теми зростає. Разом 
із тим помітною на теренах України зараз є нестача психодіагностичного інструментарію, котрий був 
би спрямований на визначення тих чи інших характеристик релігійності [2]. Саме тому актуальною є 
розробка відповідних методик та перевірка їх ефективності за психометричними характеристиками.

У час актуалізації релігійного життя українців постає питання щодо формування релігійності дітей. Об-
рядова сторона, ставлення до конфесійних питань, віра є важливими темами обговорень та наукових дис-
путів, оскільки їхнє співвідношення у структурі релігійності визначає сутнісні її характеристики – орієн-
тованість на зовнішній чи внутрішній світ, глибину емоцій та власне мотивацію релігійності. Викладання 
християнської етики у школах спрямоване на виховання релігійних цінностей у дітей [4, с. 22]. У зв’язку з 
цим закономірно припустити, що особливості релігійності вчителів, котрі займаються з дітьми, впливати-
муть як на процес такого виховання, так і на його результат. Таким чином, вивчення особливостей релігій-
ності вчителів християнської етики є важливим з позиції дослідження його впливу на релігійність учнів.

метою статті є дослідити особливості структурно-функціональних характеристик релігійності 
вчителів християнської етики.

Виклад основного матеріалу. Дослідження, представлене у статті, має характер пошукового та 
призначене для виявлення тих чи інших особливостей, котрі можна вважати значимими у ключі теми 
конструктивного розвитку релігійності дітей.

Г. Добош, Н. Пархоменко та інші науковці з різних сфер займалися вивченням специфіки викла-
дання християнської етики на території України та наголошували на залишкових впливах радянських 
часів на досліджуваний процес [11]. Вивчення власне релігійності як особистісного феномену відбу-
валося з точки зору й різних психологічних шкіл. Зокрема, класичний психоаналіз наголошував на не-
вротичному характері релігії й релігійності, натомість неофрейдисти стверджували про виконання нею 
смислотворчої функції. Гуманісти трактують релігійність через її персоналістичний характер тощо [8].

В основу дослідження було покладено підхід, згідно з яким релігійність визначається через поняття 
диспозиції та витлумачується як системокомплекс мотивів. Таким чином стверджується перманент-
ність феномену у структурі релігійності, а також його роль у задоволенні базових за різними підходами 
потреб особистості (в афіліації, у спілкуванні з вищими силами тощо) [8; 3, с. 37].

Базуючись на підході Н. Наумової та А. Мердак, було визначено, що релігійність включає в себе 
такі мотиви: ціннісний, денапруження, захисту від екзистенційних страхів, моди та традиційності [7]. 
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Ціннісний мотив визначає релігійність людини через прагнення наблизитися до вищих сил. Цей мотив 
включає в себе два полюси – іманентного містика та трансцендентного містика. Для першого харак-
терним є сприйняття всіх життєвих благ як дарованих благодаттю вищих сил, для другого єдиним 
шляхом наближення до них є відлучення від світу людських творінь [7; 8]. Мотив денапруження ви-
значає релігійність як потенційний шлях зняття емоційної напруги, отримання заспокоєння та надії [2; 
7]. Мотив захисту від екзистенційних страхів у структурі особистості визначає її як шлях захисту від 
страху смерті, свободи, ізоляції та безглуздя у різних їх формах [9, с. 321]. Мотив моди та традиційнос-
ті характеризує релігійність, що виходить із бажання людини бути прийнятою референтною групою та 
виражається у мірі старанності дотримання зовнішньої сторони релігійності [7].

Поклавши в основу вказаний підхід до визначення структури релігійності, нами було сконструйо-
вано опитувальник «Структурно-функціональні характеристики релігійності християн», що містить 
82 питання (з них по 18 на кожну із 4 вищезазначених шкал та 10 питань шкали брехні). Ефективність 
методики перевірена за психометричними характеристиками надійності, валідності та дискримінатив-
ності, опитувальник пройшов процедуру стандартизації [1; 6]. Дані щодо перевірки вказаних вище 
характеристик наведені на Рис. 1.

Надійність за 
внутрішньою 
узгодженістю  

(коефіцієнт α Кронбаха)

Ретестова надійність 
(коефіцієнт кореляції 

Пірсона)

Дискримінативність 
(коефіцієнт д Фергюсона)

Валідність

• ціннісний мотив: α = 0,745;
• мотив денапруження: α = 0,737;
• мотив захисту від екзистенційних страхів: 
α = 0,868;
• мотив моди та традиційності: α = 0,702.

• ціннісний мотив: r = 0,87 (р = 0,01);
• мотив денапруження: r = 0,85 (р = 0,01);
• мотив захисту від екзистенційних страхів: 
r = 0,804 (р = 0,01);
• мотив моди та традиційності: r = 0,765 (р 
= 0,01).

• ціннісний мотив: д = 0,83;
• мотив денапруження: д = 0,85;
• мотив захисту від екзистенційних страхів: 
д = 0,79;
• мотив моди та традиційності: д = 0,74.

• гіпотези щодо конструктної валідності 
методики підтверджені.

рис. 1. Перевірка ефективності опитувальника  
«Структурно-функціональні характеристики релігійності християн»

Зазначені на Рис. 1 коефіцієнти свідчать про ефективність розробленого опитувальника. Результати 
перевірки надійності за внутрішньою узгодженістю вказують на високу стійкість отриманих даних, 
ретестової – та стабільність результатів у часі [1, с. 216]. Значення коефіцієнту ∂ Фергюсона дозволя-
ють стверджувати високу здатність методики розподіляти досліджуваних за показниками [6]. Гіпотези 
щодо конструктної валідності, що висувалися до кожної зі шкал окремо, були підтверджені. Стандар-
тизація методики була здійснена у двох ключах: уніфікація бланку та процедури опитування та роз-
робка норм з метою створення можливості індивідуального використання інструментарію [6].

У дослідженні взяло участь 98 вчителів з християнської етики з різних регіонів України обох статей 
віком від 27 до 58 років. Досліджувані були залучені до проведення описаної методики та інтерв’ю.

Отримані результати узагальнені на Рис. 2.
Виявлено переважно високі рівні вираження мотивів денапруження та захисту від екзистенційних 

страхів (відповідно по 87 % досліджуваних мали високі рівні вираження вказаних мотивів та по 13 – се-
редні, жоден із досліджуваних не мав низького рівня). Себто релігійність слугує, головним чином, меті 
збереження стабільності емоційного стану, заспокоєння, полегшення та захищає людину від екзис-
тенційних тривог [7; 11]. Привертає увагу емоційне акцентування феномену. Похід до храму, молитва 
– будь-який контакт із вищими силами – є способом отримання заспокоєння, полегшення. Людина 
звертається до вищих сил здебільшого тоді, коли має проблеми. Релігійність також дає людині список 
норм, якими вона керується в житті. Цінності теж формуються відповідно до норм релігії, часто цими 
ж нормами людина виправдовує свої вчинки. Релігійність слугує людині як можливість знайти компа-
нію, близьке спілкування. Часто людина звертається до вищих сил тоді, коли відчуває страх смерті чи 
просто думає про смерть [2; 7].

Переважно низькі рівні вираження мотиву трансцендентності свідчать про домінування типу іма-
нентного містика у цій шкалі (77,5 % досліджуваних мають низький рівень, решта 22,5 – середній). 
Шляхом наближення до вищих сил та єднання з ними людина вважає використання всіх можливостей, 
що даються в житті, активну громадську діяльність, спілкування з іншими. Дуже переймається тим, як 
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живуть інші, намагається вчинками чи порадами зробити їхнє життя кращим, переживає не тільки і не 
стільки за свої гріхи, скільки за гріхи інших [7; 8].

рис. 2. Співвідношення досліджуваних з різним рівнем вираження мотивів релігійності

Середні рівні мотиву моди та традиційності (90 % досліджуваних мають середній рівень, решта 10 
– високий) означають те, що молитва, похід до храму, читання Біблії – все це людина робить великою 
мірою, бо так чи то заведено у родині, чи то у колі друзів. Однак при цьому бажання не відрізнятися 
від свого оточення не є ключовим. Атрибути релігійного життя приносять відчуття полегшення або 
близькості з вищими силами [7].

Отримані під час застосування методики дані підкріплюються проведеним інтерв’ю. Останнє здій-
снювалося з метою визначати потенційні аспекти феномену, котрі варто дослідити – окреслення пер-
спектив та напрямків роботи.

Ставилися питання щодо оцінки власної релігійності та того, якого значення людина надає цьому 
поняттю, а також щодо емоцій та специфіки релігійності в Україні. Наголос робився, головним чином, 
на тому, що релігійні аспекти життя викликають емоції заспокоєння, очищення тощо. Щодо особли-
востей релігійності в Україні, акцентувалася увага на різних напрямках її розвитку в різних регіонах 
країни. У відповідях на питання «В чому виражається ваша релігійність?» йшлося, в основному, про 
поведінкові аспекти – релігійність як дотримання обрядової сторони релігійного життя. Помітна від-
мінність між відповідями на питання інтерв’ю та результатами, отриманими у ході проведення ме-
тодики, свідчать про різницю між рівнем усвідомлення того, що людям дає релігійність, та реально 
виконуваними нею функціями.

Висновки. Результатом проведеного дослідження стало виявлення особливостей мотивації релігій-
ності вчителів християнської етики. Високі показники вираження мотивів денапруження та захисту від 
екзистенційних страхів, яскраве представлення полюсу іманентного містика, середні рівні мотиву моди 
та традиційності, а також інформація, отримана в ході інтерв’ю, свідчать про специфіку та яскравість 
досліджуваного феномену, а також неоднозначність його вираження у відповідної категорії населення.

Перспективи роботи ми вбачаємо у дослідженні шляхів впливу структурно-функціональних харак-
теристик релігійності вчителів християнської етики на формування релігійності їхніх учнів різного 
віку у різних регіонах України, а також у розробці психодіагностичного інструментарію, спрямованого 
на вивчення особливостей релігійності дітей різних вікових груп та підлітків.
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