
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Предка Дениса Єрофейовича 

«Релігійні почуття: сутність та особливості прояву», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю -  09.00.11 -  релігієзнавство

Сьогодні, коли мова йде про релігію, ми насамперед маємо на увазі 

існування релігійних вчень, напрямів, інститутів, які об’єднують людей, а 

часом і стають причиною роз’єднання, протистояння, а то й відкритої 

конфронтації. Досить часто переважають ідеологічні складові релігійного 

комплексу і на задній план відступає те, що, власне, робить можливим саме 

існування релігії в її розмаїтих формах -  це людські запити і потреби, врешті -  

людські почуття. Адже релігія спирається не тільки, та й не стільки на сферу 

раціонального, скільки емоційно-чуттєвого, «проростає» з неї. Тому для того, 

щоб збагнути сутнісні характеристики релігії, осмислити її роль і підстави 

існування в сучасному світі, необхідно від вимірів політичних та 

геополітичних звернутись безпосередньо до царини, де вона набуває своєї 

реальної сили і значущості -  це внутрішня, духовна сфера особистості.

В цьому контексті особливої ваги набуває дисертація Предка Д. Є., 

присвячена дослідженню сутнісних особливостей релігійних почуттів, аналізу 

їх функціональних виявів. Причому це не просто праця про релігійні почуття, 

а робота, пронизана почуттям, зацікавленістю автора в тому, що він досліджує.

Цілком слушним є прагнення дисертанта на початку роботи визначити її 

категоріально-понятійний апарат, уточнити зміст основних термінів та понять, 

що використовуються. При цьому автор намагається з’ясувати змістове 

наповнення відповідних термінів в контексті різних мовних та 

етнокультурних традицій. Активно залучається до розгляду широкий масив 

праць відомих психологів, авторитетні філософські джерела. Взагалі у цьому 

зв’язку слід відзначити достатньо потужну джерельну базу дисертації (321 

джерело, 27 з яких -  іноземними мовами).

Дисертант приходить до висновку, що емоції, відіграючи адаптивну

роль, є певною відповіддю організму на його біологічнцїютреби

ЙіДОІП ДІЙОВО.? 
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щось. Натомість почуття мають суспільний характер, набуваються людиною у 

процесі соціалізації, є значно тривалішими і неоднорідними за змістом. Далі 

екстраполюючи почуття в релігійну царину, автор прагне відстежити 

різноманітні богословські, філософські, психологічні підходи до осмислення 

власне релігійних почуттів.

У другому розділі роботи дисертант має на меті з’ясувати, що є підґрунтям 

виникнення релігійних почуттів, у чому полягає їхня своєрідність. Для цього 

звертається до розгляду різноманітних концепцій виникнення релігійних почуттів. 

Так, наприклад, автор прослідковує зв’язок між тотемізмом та виникненням і 

еволюцією релігійних почуттів і робить висновок, що божественний ідеал спершу 

набуває форми тотема і лише згодом, на пізнішому щаблі розвитку релігійних 

почугтів постає в образі Бога У роботі також зазначається, що якщо виникнення 

релігійних почуттів Е. Дюркгаймом введено до соціального контексту, то 3. Фройд 

пов’язує їх виникнення з феноменом несвідомого.

В розділі наголошується на важливій ролі ритуалу, який виступає 

каталізатором релігійних почуттів та формою їхнього зовнішнього прояву, 

зміцнює зв’язок людини зі сферою сакрального. Евристично плідним і 

методологічно значимим є також прагнення автора поглянути на причини 

виникнення, механізми формування релігійних почуттів через призму 

феномену гри, трактування гри як універсали* культури. Предметом 

критичного осмислення в дисертації стають і версії виникнення релігійних 

почуттів, запропоновані сучасною наукою.

У роботі робиться спроба з’ясувати, чим є релігійні почуття у 

структурному відношенні. Зокрема дисертант акцентує увагу на складових 

релігійних почуттів в їх історичній ґенезі. Також проаналізовано зміст та 

уточнено співвідношення понять «космічне релігійне почуття»,

«трансперсональні переживання» та «пік-переживання».

Дисертант звертається до з’ясування основних складових релігійних 

почуттів і на індивідуальному рівні. Так, робиться спроба відстежити 

залежність релігійних почуттів від «Я-концепції» як певної усвідомленої
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системи уявлень особистості про себе. Автор роботи наголошує на тому, що 

саме особистісний елемент релігійного почуття є одним із головних у його 

конституюванні. В дисертації також відстоюється думка, що релігійним 

почуттям іманентно властива сенсожиттєва спрямованість, пов’язана з 

усвідомленням людиною власної конечності і обумовлена соціокультурними 

реаліями людського існування.

Прагнучи з’ясувати характерні особливості релігійних почуттів, 

дисертант певною мірою спирається на позицію В. Джемса, згідно з якою не 

існує абстрактного релігійного почуття, і специфіка релігійних почуттів 

полягає не в їхньому психологічному змісті, а в їхньому спрямуванні на 

об’єкт. Розгляд визначальних характеристик релігійних почуттів автор роботи 

пов’язує із з’ясування сутності інтенціональності, оскільки, на його думку, 

специфіка релігійного почуття осягається саме в контексті інтенціонального 

відношення людини до об’єкта релігійного пошанування.

Цілком слушним є твердження, що релігійні почуття, пов’язуючись із 

релігійною вірою, інтенсифікують її, сприяють реалізації. Наголошується 

також на тому, що почуття взаємопов’язані не лише з релігійною вірою, а й з 

містичним досвідом, який дає людині можливість здійснити прорив за межі 

власного «Я», наповнює процес трансцендування особистісним виміром. 

Важливим є висновок, зроблений дисертантом про те, що маніфестуючи 

сферу сакрального, релігійні почуття представляють важливі смисли релігії й 

активізують певні структури психіки, засвідчуючи ефективність механізмів 

актуалізації релігійної свідомості та мотивацію релігійної діяльності.

У роботі автор наголошує на існуванні корелятивного зв’язку між 

сприйняттям образу Бога та видами релігійних почуттів і намагається 

від стежити ці відповідності. Саме спрямованість релігійного почуття, 

стверджує дисертант, характеризує релігійність особистості.

Більшої практичної зорієнтованості дисертація набуває, зокрема, завдяки 

дослідженню проблематики деструктивних та конструктивних проявів 

релігійних почуттів. Так, автор роботи зупиняється на розгляді релігійного
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фанатизму, звертаючи свою увагу на чинники, які сприяють його виникненню 

й зумовлюють особливості вияву. Дисертант наголошує на тому, що у 

фанатизмі виражається крайня нетерпимість до всіх інших поглядів, крім 

певної ідеї, до якої існує безумовна, беззастережна прихильність. Тому 

релігійний фанатизм часто набуває крайніх, часом деструктивних, форм свого 

прояву. І саме осмислення релігійного почуття, на переконання автора, 

уможливлює з ’ясування сутності фанатизму й розкриває психологічні 

особливості його носіїв, дає можливість прогнозувати діяльність релігійної 

людини.

Навпаки, конструктивний, духовний потенціал релігійних почуттів, як 

зазначає дисертант, найяскравіше відстежується у стані святості, оскільки 

почуттєвий досвід святого інтегрує духовні домінанти в систему моральнісних 

орієнтирів особистості, виступає засобом її самопобудови як духовної 

особистості.

В заключному підрозділі роботи дисертант розглядає релігійні почуття, 

релігійність як особливий вияв духовності. Причому робить це на основі 

аналізу особливостей релігійності та духовності, які формуються саме у 

вітчизняному соціокультурному просторі; відстоює при цьому думку, що 

українська духовність глибоко душевна, позначена присутністю емоційно- 

чуттєвої домінанти.

Загалом слід визнати, що зміст дисертаційного дослідження переконливо 

засвідчує, що автор здійснив всебічний філософсько-релігієзнавчий аналіз 

релігійних почуттів та особливостей їх функціональних проявів. В роботі 

розкрито сутнісні характеристики релігійних почуттів; проаналізовано їх 

складові та конструктивні і деструктивні форми вияву; розглянуто особливості 

релігійних почуттів у контексті духовного досвіду українства, що в цілому 

дало можливість дисертантові виконати поставлені дослідницькі завдання та 

вийти на рівень вагомих теоретичних узагальнень.

Водночас, попри загальну позитивну оцінку рецензованої дисертаційної 

роботи, вважаємо за доцільне висловити певні зауваження та побажання:
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1. У відповідності із визначеною темою роботи автор зосереджується 

насамперед на визначальних характеристиках релігійних почуттів, але, на 

нашу думку, виграшним для роботи було б здійснення компаративного 

аналізу релігійних почуттів з іншими видами почуттів, наприклад, з 

естетичними почуттями. Це дало б можливість на іншому почуттєвому тлі 

кращим чином розгледіти специфічні риси саме релігійного їх різновиду. 

Застосування методу компаративного аналізу додало б роботі ще більшої 

переконливості.

2. Є достатні підстави для схвальної оцінки опрацювання автором 

солідної джерельної бази (праць як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників); у роботі здійснено ґрунтовний аналіз різноманітних підходів до 

означеної проблеми, які сформувались в різних сферах знання; дисертант в 

процесі викладу матеріалу, критичного його осмислення висловлює згоду чи, 

навпаки, незгоду з окремими твердженнями інших дослідників, але за 

потужним потоком інформації не завжди проглядає власне авторська позиція, 

яку варто було б чіткіше означити, зокрема в питаннях структури релігійних 

почуттів та їх сутнісних характеристик.

3. Автор зазначає, що в своєму дослідженні, в основному, звертається 

«до християнської традиції, у якій релігійне почуття -  одна з головних підстав 

віри в Бога» (с. 11). Виникає питання, чи в інших релігіях релігійні почуття не 

відіграють вагомої ролі, якщо ж відіграють, то чи впливає на їх розуміння 

конфесійна зорієнтованість і в цьому контексті, чим же християнське бачення 

релігійних почуттів відрізняється, наприклад, від буддистського чи 

мусульманського.

4. На нашу думку, в окремих підрозділах дисертації прослідковується 

надмірне захоплення психологічними, а інколи й фізіологічними, 

нейробіологічними тонкощами, опис яких міг би бути поданий в більш 

стислій формі. Зрозуміло, що робота присвячена релігійним почуттям і 

передбачає їх комплексний, всебічний розгляд, але все ж переважаючим має 

залишатись філософсько-релігієзнавчий підхід до заявленої проблеми.
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5. Мають місце незначні дублювання у змісті висновків до розділів та 

загальних висновків.

Проте, висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи.

Врешті, підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що дисертація 

Предка Дениса Єрофейовича «Релігійні почуття: сутність та особливості 

прояву» є завершеним самостійним дослідженням, відзначається актуальністю 

постановки проблеми, новизною підходу та одержаних результатів, має 

теоретичне значення і практичну цінність. Основні положення дисертаційної 

роботи пройшли належну апробацію на наукових конференціях, достатньою 

мірою висвітлені в статтях у фахових виданнях. Представлена дисертаційна 

робота відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських дисертацій 

згідно з п.п. 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів»,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 

567 (зі змінами), а її автор, Предко Денис Єрофейович, заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.11 -  релігієзнавство.

Офіційний опонент,

завідувач кафедри філософії та релігієзнавства 

Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького,
/  ■'

доктор філософських наук, професор У -  ̂ Л ^ О.В. Марченко

Підпис проф. Марченка О.В. засвідчую 

Проректор з наукової, інноваційної 

та міжнародної діяльності ЧНУ, професор

13 жовтня 2016 року
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ВІДГУК 

офіційного опонента  

на дисертаційну роботу Предка Дениса Єрофейовича  

«Релігійні почуття: сутність та особливості прояву», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 

09.00.11 – релігієзнавство 

 

 

Сьогодні стрімко трансформуються базові цінності традиційних культур, 

переосмислюються, розширюються уявлення про усталені філософські та 

релігієзнавчі категорії. В науковому дискурсі залишається проблемним поле, 

пов'язане з осмисленням такого складного феномена, як релігія. При цьому 

потрібно враховувати те, що релігійні феномени складно вербалізуються, 

оскільки мова йде про інтуїтивно-ірраціональну, почуттєву царину. Саме до 

таких досліджень відноситься проблема осмислення одного із центральних 

феноменів релігієзнавства – релігійного почуття, без з’ясування сутності якого 

неможливо зрозуміти будь-яку релігію, розкрити особливості релігійної 

людини. Актуальність дисертаційної роботи Д.Є. Предко полягає в цілісному 

осмисленні сутності та особливостей функціонування релігійних почуттів. 

Власне, у дисертації вперше в українському релігієзнавстві представлено 

системне дослідження феномену «релігійні почуття».  

Будова дисертації є логічно вивіреною, що дозволяє цілісно, послідовно 

та систематично розглянути феномен релігійних почуттів. Структурно 

дисертаційна робота зумовлена специфікою об’єкта аналізу й логікою його 

дослідження, що випливає з поставленої мети і вирішення визначених для 

цього головних завдань. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаних джерел. 

У «Вступі» дисертант обґрунтовує актуальність обраної теми 

дослідження і ступінь її розробки, формулює її мету й завдання, визначає 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

 

2 
 

теоретико-методологічні засади дослідження, джерельну базу, наукову 

новизну, теоретичне і практичне значення роботи. 

Дисертант головною метою дисертаційного дослідження визначає 

здійснення системного релігієзнавчого аналізу релігійних почуттів та їх 

функціональних проявів. Про ґрунтовність і оригінальність дослідження 

свідчить постановка дослідницьких завдань, що дає можливість глибокого і 

теоретично перспективного дослідження феномену релігійних почуттів. 

Об’єктом дослідження є релігійні почуття, а предметом дослідження є сутнісні 

особливості релігійних почуттів та їх функціональні прояви. 

Таким чином, об’єкт, предмет, мета і завдання, в запропонованій до 

захисту дисертації, дозволили дисертанту вірно спрямувати свої зусилля й 

досягнути позитивного результату.  

Методи дослідження відповідають об’єктові, коректно 

використовуються й надають можливості розглянути заявлену тему з різних 

позицій. Основними науковими методами, використаними в дисертації, є: 

системний, прагматичний, структурно-функціональний, компаративний, 

аналізу та синтезу, аналогії й узагальнення. Робота базується на 

загальнонаукових принципах об’єктивності, світоглядного плюралізму, 

гуманізму та на специфічно релігієзнавчих принципах – толерантності, 

позаконфесійності. У теоретико-методологічному аспекті запропонована до 

захисту дисертаційна робота Д.Є. Предка, на мій погляд, є цілісним і системно 

структурованим дослідженням. Отримані дисертантом нові науково 

обґрунтовані теоретичні результати в своїй сукупності є достовірними, 

об'єктивними та сприяють розвитку релігієзнавства в цьому напрямі.  

Окремо слід відзначити дослідження дисертантом проблематики 

релігійних почуттів на основі іншомовних джерел, які були перекладені та 

використані автором у ході дослідження. Таким чином, крім положень 

новизни, дисертація цінна своїм евристичним навантаженням та можливістю 

науковців ознайомитися із зарубіжними дослідженнями з даної проблематики.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

 

3 
 

До наукової новизни роботи насамперед можна віднести те, що було 

вперше проведено релігієзнавчий аналіз сутнісних особливостей релігійних 

почуттів у єдності їх структурних та функціональних характеристик. 

Також Д.Є. Предко не зупиняється на загальнотеоретичному рівні 

дослідження і використовує отримані результати для дослідження релігійних 

почуттів у підрозділі 3.3 «Релігійні почуття як презентація духовності: 

український контекст». Дисертант робить висновок, що на особливості прояву 

релігійних почуттів українців вплинули, з одного боку, ситуація межовості, в 

якій схоплюється ситуація «між», перетворюючись у біфуркаційний топос, 

здатний зламати існуючу геополітичну структуру, зміщуючи центри тяжіння, 

а з іншого – світонастанови, зокрема, кордоцентризм, інтровертизм, які 

формували духовність, складовою якої є душевність. 

 Ці та інші положення наукової новизни, на мій погляд, роблять суттєвий 

внесок у розумінні сутності та особливостей релігійних почуттів у теоретичній 

та практичній складових релігієзнавства. 

Апробацію результатів дослідження викладено автором у 10 наукових 

статтях, 8 із яких вміщені у фахових виданнях України, визначених 

Міністерством освіти і науки України, з них 6 у збірниках, котрі входять до 

наукометричних баз, 1 статті у закордонному фаховому науковому виданні і 

16 тезах виступів, опублікованих у матеріалах конференцій. 

В першому розділі «Аналітичний огляд літературних джерел та 

теоретико-методологічні засади дослідження» дисертант аналізує основні 

поняття, які пов’язані з релігійними почуттями, розглядаються різноманітні 

підходи до їх осмислення, окреслюється методологічний потенціал цих 

розвідок.  

Дисертант слушно розпочинає дослідження з визначення базових 

понять, які використовуються автором. Це свідчить про системність роботи та 

вказує на її чітку логічну структуру. Так, Д.Є. Предко перед аналізом самого 

об’єкту дослідження, надає значну увагу таким вихідним поняттям як 
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«емоція», «почуття», їх зв’язку з переживанням, яке характеризується 

рефлексивністю, пов’язане з сенсожиттєвими установками, цінностями 

людини та виступає особливою формою діяльності, завдяки якій долається 

драматизм людського життя, забезпечується його цілісність (с.11-20). 

В своїй роботі Д.Є. Предко звертається до широкого кола досліджень як 

вітчизняних, так і закордонних науковців. Важливим є проведений 

дисертантом аналіз дослідницької літератури, в якій відстежуються різні 

підходи дослідження релігійних почуттів. Власне, отримані результати такого 

аналізу надали можливість дисертанту сформулювати положення, що на 

сьогодні у релігієзнавчій науці відсутні фундаментальні роботи, у яких би 

релігійні почуття аналізувалися б усебічно, системно. Ця проблематика 

представлена фрагментарно, її окремі аспекти висвітлюються в поліфонічному 

дискурсі богословів, філософів, психологів, релігієзнавців. 

Новаторським підходом в аналізі релігійних почуттів, на мою думку, є 

положення дисертанта щодо виокремлення двох підходів до вивчення цього 

феномену: 1) розгляд релігійних почуттів як ілюзорних, спотворених; 

2) розгляд релігійних почуттів як складової релігійної свідомості, у контексті 

їхнього взаємозв’язку з релігійною вірою, що вказує на важливість осмислення 

релігійних почуттів у контексті психології релігії. Також дисертант на основі 

аналізу дослідницької літератури синтезує авторське робоче визначення 

релігійних почуттів як переживання відношення «людина-релігійний об’єкт», 

його «проживання» у найрізноманітніших формах прояву та «вплетення» в 

інтерпретативний простір системи життєвих поглядів, цінностей, установок 

людини. 

У другому розділі «Концептуалізація феномену «релігійні почуття» 

автор досліджує проблему виникнення релігійних почуттів, їх 

структурованість та сутнісні особливості.  

Д.Є. Предко для пояснення виникнення релігійних почуттів 

використовує насамперед соціологічну, психоаналітичну, ігрову та 
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нейробіологічну концепції. Окремо слід відзначити опрацювання автором 

саме нейробіологічної концепції. Справа в тому, що, по-перше, дисертант 

використовує насамперед джерельну базу іноземною мовою, по-друге, подає 

системне бачення даного підходу, що є новим знанням для вітчизняного 

релігієзнавства. 

Продуктивним є аналіз дисертантом космічного релігійного почуття в 

контексті функціонування «Я-концепції» (с.71–82). Автор аналізує різні 

підходи до визначення даного феномену, але головне вказує на сутнісні 

кореляції з процесом формування та трансформації особистості. Д.Є. Предко 

робить доцільний авторський висновок, що космічне релігійне почуття – це 

своєрідна світоглядна стратегія (с.76). 

Дисертант, на мою думку, вдало формулює та обґрунтовує положення, 

відповідно до якого на індивідуальному рівні релігійні почуття мають такі 

складові як передчуття та вчування. І саме на рівні вчування започатковується 

аксіологічний аспект, завдяки якому релігійні феномени «входять» у орбіту їх 

значимості для людини. Передчуття та вчування формують почуттєвий досвід, 

включаючи його в широкий світоглядний простір свідомості та поведінки 

людини (с.83–84).  

Важливо, що проведений Д.Є. Предком аналіз повною мірою визначає 

сутність та особливості релігійних почуттів. Автором обґрунтовується 

положення про те, що релігійні почуття набувають певних особливостей у 

контексті відношення «людина-релігійний об’єкт», коли божественне 

транслює себе в світ людського буття, а людське набуває божественних 

характеристик. Насамперед звертається увага на інтенціональність, оскільки 

саме цей феномен формує смислову структуру свідомості, як результат 

спрямованості на об’єкт.  

Дисертант чітко окреслює особливості релігійних почуттів. Зокрема, 

зазначає, що маніфестуючи сферу сакрального релігійні почуття набувають 

амбівалентного характеру, представляють важливі смисли релігії й 
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активізують певні структури психіки, засвідчуючи як ефективність механізмів 

актуалізації релігійної свідомості, так і мотивацію релігійної діяльності; 

релігійні почуття наповнюють існування людини певним сенсом та 

прилучають людину до царини нескінченного; релігійні почуття вирізняються 

значним синергетичним ефектом, оскільки в них виражається єдність 

іманентного та трансцендентного, «внутрішня діалогічність» людини з 

Абсолютом (с.107). 

У третьому розділі «Прояви релігійних почуттів та їх функціональність» 

дисертант розглядає різноманітні види релігійних почуттів, які зумовлені 

особистісним конструюванням образу Бога; обґрунтовує думку про 

функціональні форми вияву релігійних почуттів; досліджує релігійні почуття, 

їх специфікацію на вітчизняних теренах. 

Зокрема, дисертант ґрунтовно досліджує кореляцію між еволюційним 

розвитком мозку та трансформацією образу Бога в соціологічному вимірі. Д.Є. 

Предко робить слушний висновок, що образ Бога конструюється в залежності 

від самосприйняття віруючої людини: особа стає «центром відліку», мірилом 

того, яким, на її думку, є Бог. Причому для кожного віруючого персоніфікація 

Бога буде суб’єктивною і залежатиме від його особистих потреб та ситуації. В 

дисертаційному дослідженні підкреслюється, що ступінь розкриття образу 

Бога залежить від стадії розвитку людини.  

Окремо хотів би відзначити положення дисертанта щодо впливу 

релігійних почуттів на людину. Автор послідовно доводить думку про те, що 

релігійні почуття, з одного боку, формують дезадаптивність у суспільстві, 

сприяють депривації людини та позбавляють її інтерсуб’єктивного спілкування, 

а з іншого – релігійні почуття сприяють розвитку особистості, наростанню 

людського в людині (сприяють психологічній цілісності особистості). В цьому 

контексті значну роль відіграє як критично-рефлексивна складова мислення, 

так і такі релігійні процеси як навіювання та навернення. При цьому, у процесі 

навернення релігійні почуття – це не лише безпосереднє переживання сутності 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

 

7 
 

змінюваних станів «Я» (радість, сум, схвильованість, умиротворення, любов), 

але й центр духовності (с.165-166).  

Дисертант звертає увагу на зв’язок релігійних почуттів з ситуацією 

межовості та з феноменом духовності. Саме в цьому контексті досліджуються 

релігійні почуття в українському контексті. Окремо слід відзначити, що 

аналізуючи релігійність та духовність дисертант визначає ці поняття, після 

чого здійснює аналіз (с.157). Це характеризує роботу з кращого боку, оскільки 

такі терміни, як духовність, дослідники почасти не визначають, надаючи їм 

аморфного, або й помилкового смислового навантаження. 

Д.Є. Предко робить висновок, що в історичному становленні української 

ментальності особливе місце посідає геополітична ситуація. Межовість 

положення породжує феномен ситуацій порубіжжя, які спонукають до 

філософських роздумів про призначення людини й сенсу життя. Коли саме 

життя, як таке, стає проблематичним, людина шукає глибші змісти в житті. 

Соціально-психологічний аспект формування релігійних почуттів українців 

передбачає саму духовність у її функціональному зв’язку з усіма процесами, 

що формуються в часі та просторі і відобразилися на характері українців. 

Кордоцентризм, інтровертизм – є сприятливими для релігійних почуттів 

українців, які є засобом презентації духовності, її душевного 

увиразнення (с.166). 

У «Висновках» Д.Є. Предко чітко сформулював основні результати 

роботи, які сприяють вирішенню важливої наукової проблеми, яка полягає 

в цілісному аналізі релігійних почуттів. Також отримані результати можуть 

використовуватися у процесі розробки, вдосконалення та викладання 

нормативних курсів та спецкурсів з релігієзнавства, психології, соціології, 

філософії та для підготовки відповідних навчально-методичних матеріалів. 

Разом з тим дослідження не позбавлене певних недоліків: 

1. Дисертант розглядає різноманітні концепції виникнення релігійних 

почуттів: соціологічну, психоаналітичну, ігрову, нейробіологічну. Однак 
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чітко не акцентує на власному ставленні до них, тобто не здійснює процес 

верифікації. З іншого боку, якщо всі наведені концепції використовуються 

автором для аналізу структури та функціонування релігійних почуттів, то це 

необхідно зазначити. 

2. Автор проводить аналіз фанатизму, навіювання, масових 

культових дійств, релігійного навернення. як релігійних феноменів у 

підрозділі 3.2 «Деструктивні та конструктивні прояви релігійних 

почуттів». Наведені доцільні роздуми та конструктивна інтерпретація 

фактів. Однак слід зауважити, що згадані феномени є складними та 

багатогранними, а, отже, було б доцільно їх системно аналізувати в 

межах чітко визначеної концепції, теорії або визначеної 

проблематики. Тобто, наприклад, здійснити структурно -

функціональний аналіз та виокремити складову релігійних почуттів у 

згаданих феноменах. 

3. У підрозділі 3.3 «Релігійні почуття як презентація духовності: 

український контекст» аналізуються світоглядні настанови українців в 

соціально-політичному контексті. Доцільно зауважити, слідуючи за логікою 

роботи, що українці ставилися і ставляться до влади вороже, оскільки вона, у 

історичній ретроспективі, майже завжди була чужинською, а країна 

поневоленою. Відповідно, оскільки у профанному світі українці були не 

реалізовані, то виходом стала розбудова життя в межах маніфестації 

сакрального, а саме в царині релігійних почуттів. 

Висловлені зауваження та пропозиції не применшують цінності 

представленої роботи, мають швидше рекомендаційний характер для 

подальших досліджень дисертанта і не впливають на концепцію і зміст 

дисертації в цілому. 

Дисертація Предка Дениса Єрофейовича «Релігійні почуття: сутність та 

особливості прояву» є завершеним самостійним дослідженням, відзначається 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

 

9 
 

актуальністю постановки проблеми, новизною підходу та одержаних 

результатів, має теоретичне значення і практичну цінність. Основні 

положення дисертаційної роботи пройшли достатню апробацію на наукових 

конференціях, повно представлені в статтях у фахових виданнях. 

Представлена дисертаційна робота відповідає вимогам, що висуваються до 

кандидатських дисертацій згідно з п.п. 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), а її автор, Предко Денис Єрофейович, 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. 

 

Офіційний опонент, 

кандидат філософських наук, 

доцент кафедри історії і політології 

Національного університету  

біоресурсів і природокористування України         Костюк О.В. 
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