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На актуальність досліджень релігійної віри особистості однозначно вказує 

модерна стратегема Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з 

якою здоров’я персони (особистості) -  це не лише відсутість у неї соматичних і 

душевних захворювань, а й суб’єктний стан благополуччя, психічним стрижнем 

якого є позитивно емоційно забарвлене почування вдоволення світом і собою в 

світі. По-перше, дискурс цієї стратегеми цілковито відповідає методологічним 

засадам гуманістично зорієнтованих наук. По-друге, її інтегральна мета -  

психологічний феномен. Отже, модерна стратегема ВООЗ вимагає постановки й 

вирішення не лише медичних, а й психологічних проблем на шляху до цієї мети.

Потужним психічним фактором протидії невропатичним негативно 

забарвленим емоційним переживанням, а відтак, невротичним і психосоматичним 

захворюванням та стимулювання душевної гармонії, що інтегрується у почуванні 

благополуччя, є гуманістична віра в Бога. Це однозначно констатував К. Г. Юнг: 

«Протягом останніх тридцяти років до мене звертались по допомогу люди з усіх 

розвинених країн світу. Я вилікував сотні пацієнтів. Серед усіх моїх пацієнтів за 

35 роікв не було жодного, чиї проблеми зі здоров’ям не можна було б вирішити за 

допомогою релігійного світогляду. Я сміливо можу сказати, що всі вони захворіли 

тому, що не мали під собою того грунту, який в усі часи дає людям віра. Відтак, 

вони змогли вилікуватись тільки тоді, коли серцем прийняли християнське 

ставлення до життя.» Зауважимо, йдеться не лише про християнську мораль 

любові -  дискурсний фундамент гуманістичної духовності, яка є потужним 

чинником душевного спокою і благополуччя її суб’єкта, а й про власне віру в 

існування Бога, який любить людей, переймається їх проблемами і може 

радикально допомогти кожному, хто цього потребує і це заслуговує. Уявлення про



такого люблячого Бога -  основоположний концепт усіх гуманістичних релігій, а 

відтак, їх дискурсів в усіх проявах цього феномену.

Первинне значення латинського слова discursus -  розмірковування. Мета і 

основна процесуальна складова розмірковування -  розуміння. Отже, сприяння 

саногенному розумінню релігійного дискурсу, перманетного пошуку у ньому, 

«позитиву» -  того, що викликає позитивно забарвлені емоційні переживання, що 

обнадійливо «гріє» душу, втішає та сповнює оптимізмом тощо -  одна з 

найактуальніших проблем сучасної екзистенційної психології, зокрема, психології 

релігії. Пріоритетне значення цієї проблематики для сучасної України зумовлюється 

тривалою і глибокою аномією, яка є тотальним і потужним неврозогенним 

фактором.

Таким чином, актуальність дисертаційного дослідження Н. М. Савелюк, 

присвяченого поглибленому вивченню психологічних аспектів розуміння 

особистістю релігійного дискурсу не викликає жодних сумнівів.

Сформульовані його авторкою об’єкт, предмет, гіпотеза, мета, завдання, обрані 

методи цілком відповідають його темі, охоплюють основний дискурс тієї 

проблематики, теоретичне, емпірично-експериментальне вивчення якої є необхідною 

умовою забезпечення достатньо вагомої наукової новизни, теоретичної та 

практичної значущості одержаних результатів, а відтак, коректно структурують 

логіку поетапного розгортання його процедури.

Авторка змогла сконструювати продуктивну стратегію своєї дисертаційної 

розробки завдяки, насамперед, вибору для теоретичного вивчення саме тих наукових 

джерел, в яких представлено основний дискурсивний тезаурус для формування 

концептуального базису потенційно плідного підходу до її проблеми та креативно 

опрацювати їх. Це, по-перше, засвідчує достатньо високий рівень науково- 

психологічної підготовки, професійно-дослідницької компетентності, ерудиції та 

інтелекту Н. М. Савелюк, по-друге, дозволило їй сформувати блок з валідних і 

надійних методик для емпіричної складової дослідження і одержати за його 

допомогою вагомі, статистично значущі емпіричні показники.

Своєю чергою, завдяки цілком відповідній темі її дисертаційної розробки 

науково-психологічній інтерпретації та узагальненню цих показників, дослідниці



вдалось виокремити: 1) 4 основні рівні релігійної активності особи -  найнижчий, 

нижчий за середній, вищий за середній, найвищий -  та домінуючий на кожному з 

них вид цієї активності, відповідно, -  когнітивно-інтелектуальний, прагматичний, 

зовнішньо мотивований; афективно-амбівалентний і пасивний щодо конативності; 

афективно-емпатійний та комунікативно активний; збалансований афективно- 

емпатійний, когнітивно-емпатійний, нормативно-конативний. але зі слабким 

мотиваційно-цільовим аспектом; 2) основні рівні розуміння релігійного дискурсу -  

субперсональний (символічно-архетипний), персональний (смисловий), який слушно 

трактується як найбільш суттєвий (адже істинність релігійної віри -  суб’єктна -  

суб’єкт знаходить в ній особистісний екзистенційний смисл, який чинить на неї 

відповідний цьому смислу психорегулятивний вплив), інтерперсональний 

(значеннєвий); 3) 4 типи релігійної дискурсивної особистості -  когнітивно- 

прагматичну, афективно-амбівалентну, афективно-комунікативну, афективно- 

когнітивно-комунікативну. Одним з найбільш істотних показників у цих поділах є, 

на наш погляд, гуманістична людиноцентрована осмисленість -  «Ми» -  на 

найвищому рівні релігійної активності особистості.

Зміст першого розділу дисертації Н. М. Савелюк переконує, що вона достатньо 

глибоко й розлого вивчила теоретико-методологічні засади і семантичне поле 

досліджуваної проблематики. Це дозволило їй аналітично виявити істотні 

властивості (differentia specific) власне релігійного дискурсу, а саме: когнітивно- 

мовленнєву активність у релігійно релевантній ситуації; рецепцію (більш коректним 

терміном, на нашу думку, є перцепція -  в розуміння сприймання й сприйняття); 

передавання та/або творення певних релігійних текстів у певному контексті, 

результатом яких є релігійна модель світу; діалогічність; символічність; 

метафоричність, -  та його жанри: проповідь, сповідь, молитву, культ, серед яких 

головним, згідно з коректним висновком дисертантки, який відповідає усталеним 

концептам гуманістичної психології релігії, є молитва.

Важливим показником високого теоретичного рівня цієї дисертаційної розробки є 

герменевтична інтерпретація релігійного дискурсу як об’єкта психології розуміння, 

якій присвячено другий розділ дисертації. Згідно з трактуванням Н. М. Савелюк, 

смисл релігійного дискурсу -  це суб’єктно-особистісна цінність і значущість його



соціокультурної та комунікативної складових і контексту як системотвірного 

фактора коректного розуміння його принципової метафоричності.

Варто відзначити наукову новизну ретельно і змістовно обґрунтованого 

структурно-рівневого концепту розуміння особистістю релігійного дискурсу, у 

якому цей когнітивний феномен оригінально трактується як перебування суб’єкта у 

власних ідентичностях, відповідних цьому його розумінню: соціальній, 

персональній, наративній, трансперсональній. Функціональна взаємодія 

ідентичностей та контекстів на двох основних рівнях розуміння -  значеннєвому 

(інтерперсональному) та смисловому (персональному), які базуються на символічно- 

метафорично-архетипному (субперсональному) рівні, завдає два основні вектори 

метафоризації у процесі осмислення з метою розуміння релігійного дискурсу -  

соціальної та особистісної, що, наш погляд, утворює суб’єктну когнітивну матрицю 

релігійності особистості.

Психологічно змістовним, а відтак, перспективним щодо подальших досліджень 

проблематики розуміння релігійного дискурсу бачиться виокремлення чотирьох 

базових смислових полів, у яких почергово або водночас в усіх чи в деяких 

перебуває релігійна дискурсивна особистість упродовж процесу осмислення його: 

релігійно-нормативне поле, якому відповідає розуміння-відтворення релігійного 

вчення -  догматів, заповідей; когнітивно-інтелектуальне поле -  розуміння-когніція 

способів і засобів пізнання Бога, світу і себе в ньому; мотиваційно-цільове поле -  

розуміння інтенція засобів самоорганізації та саморегуляції своєї релігійності; 

афективно-емпатійне поле -  розуміння-емпатія, що ґрунтується на гіпотетичному 

проектуванні диспозицій Бога та інших надприродних істот.

Для емпіричного фрагменту дослідження Н. М. Савелюк сформувала комплекс з 

валідних та надійних психодіагностичних методик. Професійно-компетентне 

застосування цього комплексу дозволило їй, зокрема, визначити коректні 

інформативні маркери для узагальнення одержаних емпіричних матеріалів і 

висновків, виведених із цих узагальнень.

Високої оцінки та уваги як науковців, так і практикуючих психологів 

заслуговують представлені в тексті дисертації емпіричні матеріали щодо прямо- 

пропорційного підвищення усіх складових релігійної активності відповідно до



зростання її рівнів: афективно-емпатійної, мотиваційно-цільової, когнітивно- 

інтелектуальної, нормативно-конативної у релігійній комунікації, -  та категоріально- 

смислові структури цієї активності на кожному з цих рівнів, що дозволило змістовно 

охарактеризувати контексти осмислення релігійного дискурсу суб’єктами кожного з 

них.

Досить ґрунтовно вивчені і вагомо та переконливо представлені психосемантичні 

й психолінгвістичні особливості розуміння релігійного дискурсу. Насамперед, 

високої оцінки заслуговують його рівні, виокремлені авторкою рівні відповідно до 

цих особливостей -  символьно-архетипний і особистісний. Аналітичне використання 

емпіричних показників цих рівнів дозволило дисертантці зробити вагомий науковий 

висновок: чим вищий рівень релігійної активності особистості, тим більш 

інтегровано вона сприймає та розуміє релігійний дискурс, що є фактором 

гармонійної холістичності світогляду віруючої особистості, а відтак, її душевного і 

соматичного здоров’я, що інтегрується у почуванні свого благополуччя в світі, який 

Бог-Креатор любить і захищає.

Ґрунтовно досліджено особистісні чинники, механізми, кореляти релігійної 

активності й розуміння релігійного дискурсу, що розгортається на базисі 

ідентичностей суб’єкта. За результатами цього фрагменту дослідження авторка 

констатує, що рівні суб’єктного благополуччя та релігійної активності пов’язані між 

собою: по-перше, у досліджуваних релігійних респондентів -  загалом позитивний 

рівень суб’єктного благопополуччя; по-друге, між підгрупами з різними рівнями 

релігійної активності не виявлено жодних статистично значущих відмінностей за 

основними показниками почування благополуччя. Хоча у цих зв’язках -  низка 

загалом очікуваних специфічних проявів та нюансів, виразно окреслених у тексті 

дисертації Н. М. Савелюк, що, своєю чергою, окреслює нові вектори дослідження 

впливу гуманістичної віри в Бога на почування благополуччя суб’єкта.

Гідним завершенням цієї дисертаційної розробки є виокремлення чотирьох 

основних типів релігійної дискурсивної особистості, розглянутих вище.

Таким чином, наведені нами характеристики й оцінні судження щодо змісту 

дисертаційної розробки Н. М. Савелюк являють собою достатньо вагомі підстави



стверджувати, що завдання цієї розробки виконані, мета досягнута, гіпотеза 

підтверджена.

Воднораз, дисертаційне дослідження Н. М. Савелюк не позбавлене окремих 

недоліків та упущень, зокрема:

1. Текст перших двох розділів дисертації свідчить про наукову ерудицію її 

авторки щодо концептів та проблемних питань дискурсу у тих наукових 

дисциплінах, на межі яких вона здійснила своє дисертаційне дослідження: 

філософських, лінгвістичних, психологічних, герменевтичних. Але, цього теоретико- 

аналітичного матеріалу дещо забагато — він викладений надто розлого й 

деталізовано, в ньому чимало зайвого щодо теми дослідження. Так, дефінітивна 

характеристика релігійної дискурсивної особистості вперше з’являється на с. 171, а 

розуміння особистістю релігійного дискурсу -  на с. 191.

2. У дисертації І. І. Ягіяєва, успішно захищеній на засіданні цієї спеціалізованої 

вченої ради у 2017 році, вагомо обґрунтовано істотні відмінності у почуванні 

благополуччя атеїстів та релігійних особистостей. Якби ці відмінності знайшли 

належне відображення у дисертаційній розробці Н. М. Савелюк, трактування нею 

цього інтегрального екзистенційного (смисло-утворюючого) почування у віруючих 

та атеїстів, а відтак, впливу на нього розуміння особистістю релігійного дискурсу 

набуло б необхідної виразності та переконливості. Відсутність такої диференціації 

дещо знижує теоретичний рівень інтерпретації одержаних дисертанткою показників 

індивідуальної задоволеності конкретними аспектами життя між високо релігійними 

та атеїстичними особами.

3. На нашу думку, слід було аналітично спроектувати одержані емпіричні 

матеріали та зроблені на основі їх узагальнення на базову, класичну типологію 

релігійних особистостей -  extrinsic та intrinsic (за Г.-У. Оллпортом), що сприяло б 

використанню цих матеріалів та узагальнень як вітчизняними, так і зарубіжними 

фахівцями із психології релігії і теології (релігієзнавства).

4. У загалом коректній дефініції релігійної дискурсивної особистості, 

запропонованій авторкою (с. 185), відсутній промисел -  головна й інтегральна 

функція Бога у нашому земному світі. Поза цією функцією жодний релігійний 

дискурс не має жодного сенсу -  про що людині говорити з Трансцендентним, яке



жодним чином не переймається буттям у людському світі природної причинності і 

не втручається в це буття? Що й навіщо можна представити в дискурсі про таке 

байдуже чи неспроможне щодо проблем людини Трансцендентне? Це упущення 

дещо знижує науково-теоретичний рівень дискурсу вказаної дефініції. Хоча у 

одержаних емпіричних матеріалах ця функція окреслилась.

5. Погоджуємось з Н. М. Савелюк, що практична значущість результатів її 

дисертаційного дослідження полягає, зокрема, в можливостях використання їх у 

психодіагностичній, консультативній та психотерапевтичній роботі, в 

конструюванні змісту проповідей та інших публічних промов з врахуванням 

реальних релігійних диспозицій та інтенцій соціуму. Однак, переконливої апробації 

цих можливостей у відповідних пілотних експериментах у тексті дисертації не 

представлено.

Але, висловлені зауваження не можуть знизити загалом високий науково- 

дослідницький рівень цієї дисертації. Вони носять переважно характер побажань 

щодо векторів подальших перспективних розробок проблематики психології релігії, 

зокрема, диспозиційно-аксіологічних та комунікативно-культових аспектів 

релігійного дискурсу.

Таким чином, є всі підстави для висновку, що науковий рівень дисертаційного 

дослідження «Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу»  відповідає 

всім вимогам ДАК України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня 

доктора психологічних наук. Воно є самостійною і завершеною науковою розробкою 

актуальної проблеми, яка містить нові науково значущі теоретичні й емпіричні 

результати, а її автор, Савелюк Наталія,.,М и ш илівна заслуговує присудження їй

наукового ступеня доктора психологі^Щ ^Ш й?^^^і(іальніст ю  19.00.01 -  загальна
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

Савелюк Наталії Михайлівни
«Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук із 
спеціальності 19.00.01 -  загальна психологія, історія психології

Для сучасного стану розвитку психологічної науки характерним є 

активний пошук нових підходів, теоретичних парадигм, здатних

запропонувати нові шляхи розв’язання найскладніших психологічних 

проблем, до яких, зокрема, належить і проблема розуміння. Особливо 

продуктивними, на наш погляд, є ті підходи, які спираються на лінгвістичний 

поворот, що давно вже набув поширення в інших гуманітарних науках, 

зокрема, філософії, історії тощо. На жаль, вітчизняна психологія, незважаючи 

на досить сильну традицію, започатковану ще працями JI.C. Виготського, 

лише останнім часом звернулася до досліджень текстуалізації свідомості, 

вивчення ролі дискурсивних засобів у самоусвідомленні, самостворенні та 

самоконституюванні особистості. Хоча світова психологічна наука, певною 

мірою сприйнявши відому тезу Ж. Дерріда «Нічого не існує поза текстом», 

активно розвиває такі напрями, як дискурсивний та наративний. Тому 

звернення автора рецензованої дисертації до зазначеної методології є 

своєчасним та актуальним, таким, що здійснюється у контексті найновіших 

пошуків сучасної психології.

Крім того, сучасну феноменологію життя людини складають багато 

нових і непізнаних явищ, серед яких одне з чільних місць посідає релігійність 

особистості -  як сфера її внутрішнього досвіду та зумовлена останньою 

активність, діяльність і поведінка. Характерне для кінця XX -  початку XXI 

сторіччя стрімке зростання інтересу до релігії, масове навернення населення 

України до церковного життя та системи християнських цінностей, на жаль, 

майже не висвітлено у вітчизняній психологічній науці. Ця проблема добре 

відома психологам-практикам, але вона нечасто стає об’єктом



фундаментального теоретико-експериментального дослідження. Тому 

дисертаційне дослідження Н.М. Савелюк можна схарактеризувати як 

суттєвий доробок у розвитку теоретичної та методологічної рефлексії цієї 

важливої сфери психологічної герменевтики та феноменології. Актуальність 

та наукова новизна рецензованої роботи сумнівів не викликають.

Глибокий теоретико-методологічний аналіз проблеми дозволив автору 

обґрунтувати на засадах постнекласичного методологічного підходу 

психологічну концепцію розуміння релігійного дискурсу в загальному та 

особистісному контексті релігійної активності. У цьому, насамперед, полягає 

наукова новизна дослідження Н.М. Савелюк.

Зупинимося на основних положеннях рецензованої роботи, що свідчать 

про теоретичне та практичне значення дослідження.
*

Насамперед відзначимо обґрунтування психологічних дефініцій понять 

«релігійний дискурс» і «особистість як суб’єкт релігійного дискурсу» у 

теоретичному контексті постнекласичної парадигматики; системний розгляд 

контексту розуміння в єдності чотирьох основних його аспектів (смислових 

полів) -  когнітивно-інтелектуального, афективно-емпатійного, мотиваційно- 

цільового та нормативно-конативного в їх тісній взаємодії; з’ясування й 

порівняння психологічних, психосемантичних, психолінгвістичних 

особливостей розуміння релігійного дискурсу на різних рівнях релігійної 

активності, що є загальним його контекстом; емпіричне виокремлення й опис 

чотирьох типів релігійної особистості як суб’єкта розуміння.

Актуальним не тільки для сучасної психології релігії, а й для загальної 

психології, психології особистості є емпіричне виокремлення та порівняння 

спільних тенденцій міри впливовості різних аспектів контексту в розумінні 

релігійного дискурсу, в тому числі, явища найбільшої психологічної 

слабкості мотиваційно-цільового аспекту розуміння. Зазначений момент має 

істотну значущість і для подальшої розробки теорій дискурсу та його 

контексту, і для практики психологічної допомоги особистості, причому не 

тільки релігійної.



Належна дослідницька ерудованість здобувачки проявляється, зокрема, 

у методологічній та емпіричній доречності розгляду й аналізу розуміння 

релігійного дискурсу на трьох основних рівнях: субперсональному 

(символьно-архетипному), пов’язаному з базовими концептами 

християнства; персональному (смисловому), що в рамках дослідження 

набуває конкретних психосемантичних вимірів; інтерперсональному 

(значеннєвому), репрезентованому основними категоріями канонічної 

молитви та її індивідуальних інтерпретацій.

Науково обґрунтованим і доцільним також є дослідження явища 

метафоричності як сутнісної складової розуміння релігійного дискурсу.

Н. М. Савелюк емпірично виокремлені й описані у зв’язку з різними рівнями
*

релігійної активності базові вербальні метафори розуміння релігійного 

дискурсу Належний теоретико-емпіричний аналіз метафоричних структур, 

що є іманентними складовими релігійного дискурсу, розкриває істинні 

суб’єктивні траєкторії нелегкого процесу його розуміння.

Глибокими є здійснені дисертанткою емпіричне вивчення та 

інтерпретація нелінійної картини взаємозв’язків основних типів 

ідентичностей як особистісного аспекту розуміння. Цікавим виявився той 

факт, що тільки на двох нижчих рівнях відповідної активності релігійна 

ідентичність позитивно корелює із соціальною та трансперсональною 

ідентичностями, тоді як на вищому за середній рівні будь-який статистично 

значущий кореляційний зв’язок відсутній, а на найвищому -  релігійна 

ідентичність пов’язана тільки із соціальною ідентичністю. Погоджуємося із 

авторкою в тому, що виявлена динаміка кореляційних зв’язків яскраво 

ілюструє принцип синергетичності у розумінні особистістю релігійного 

дискурсу.

Вагомим науковим підсумком проведеної фундаментальної роботи 

вважаємо виокремлення й аналіз чотирьох типів особистості як суб’єкта 

релігійного дискурсу: когнітивно-прагматичного, афективно-амбівалентного, 

афективно-комунікативного та афективно-когнітивно-комунікативного.



Відповідний опис демонструє, як у розумінні релігійного дискурсу 

особистість здатна долати власний прагматичний егоцентризм, переходячи 

спочатку до складної афективної амбівалентності, пов’язаної із 

психологічною роздвоєністю «між небом і землею», а далі -  вже до 

повноцінної релігійної комунікації та прийняття обґрунтованої 

християнством дискурсивної моделі світу.

Несподіваним, з огляду на природу релігії, відкриттям у роботі стало 

емпіричне доведення того факту, що навіть на найвищому рівні релігійної 

активності, поряд з усіма ірраціональними моментами, яскраво проявляється 

чинник раціональності. Отож, поряд з переконливим обґрунтуванням 

дисертанткою значущості й афективно-емпатійного, і мотиваційно-цільового 

аспектів, з’ясовано, що навіть у релігійному дискурсі, який відтворює в собі 

позаматеріальні та трансцендентні сутності буття, помітно виявляється також 

функція розуміння як когнітивно-мисленнєвого процесу.

Оцінюючи в цілому дисертаційне дослідження Н.М. Савелюк, слід 

відзначити його актуальність, наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення, чітко сформульований методологічний апарат, всебічний та 

глибокий теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, вибір адекватних 

методів дослідження, ретельно сплановане емпіричне дослідження, 

докладний та всебічний аналіз його результатів, обґрунтованість й 

доказовість більшості висновків та умовиводів. Все це дозволило здобувачці 

виконати поставлені у дослідженні завдання, довести в цілому його гіпотези. 

Основні результати дослідження апробовані на наукових конференціях і 

семінарах та викладені у 45 публікаціях, серед яких одноособова та 2 

колективні монографії, 19 статей опубліковані в наукових фахових виданнях, 

5 статей -  у зарубіжних наукових періодичних виданнях. Автореферат 

ґрунтовно та адекватно розкриває зміст дисертації.

Однак, незважаючи на позитивну оцінку рецензованого дослідження, 

вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження і побажання:



1. На наш погляд, не дуже вдалим є поняття «релігійна дискурсивна 

особистість», причому викликає сумнів саме вираз «дискурсивна 

особистість». Задамося питанням, а чи можна взагалі говорити про 

недискурсивну особистість. У межах постнекласичного методологічного 

підходу, на який спирається здобувачка, особистість і формується, і 

розвивається, і функціонує у соціальному та особистісному дискурсивному 

просторах. Тому нам здається більш вдалим термін «особистість як суб’єкт 

релігійного дискурсу».

2. Дещо штучним виглядає підрозділ дисертації, в якому подається 

аналіз атеїстичної особистості. Здобувачка зосередилася на характеристиці 

особистісних характеристик людей, що позиціонують себе як атеїсти, 

залишивши поза увагою саме особливості розуміння ними релігійного 

дискурсу. Пояснення цього факту, подані у підрозділі, виглядають 

непереконливими, адже було б дуже цікаво порівняти особливості 

асоціативних реакцій та інтерпретацій представників двох протилежних 

експериментальних груп.

3. Авторка виділяє чотири типи ідентичності особистості -  соціальну, 

персональну, трансперсональну, релігійну та наративну. З нашої точки зору 

остання виглядає неузгодженою з першими трьома типами, зокрема, сама 

характеристика наративної ідентичності як такої, що виражається в 

судженнях, є дещо спрощеною. Крім того, як показав аналіз емпіричного 

матеріалу дисертації, вона майже не корелює з основними видами релігійної 

активності.

4. На наш погляд висновкам до окремих розділів дисертації бракує 

чіткості та узагальненості, що дещо заважає осмисленню викладеного у 

розділах матеріалу.

Зроблені ^зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

рецензованої дисертації та не знижують наукового і практичного внеску Н.М. 

Савелюк у розробку актуальної для загальної психології проблеми розуміння. 

Докторська дисертація Н.М. Савелюк є самостійним завершеним



дослідження актуальної проблеми, вагомим внеском у загальну психологію, 

значно доповнюючи та розширюючи наукове тлумачення психологічних 

закономірностей розуміння особистістю релігійного дискурсу та вагомих 

чинників, що зумовлюють даний процес.

Усе викладене вище дає підстави для висновку про те, що дисертація 

Наталії Михайлівни Савелюк «Психологія розуміння особистістю 

релігійного дискурсу» відповідає вимогам МОН України, які висуваються до 

докторських дисертацій, а її авторка заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 -  загальна 

психологія, історія психології.

Офіційний опонент:
доктор психологічних наук, професор,
дійсний член НАПН України Чепелєва Н. В.
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В ІД  ГУК

офіційного опонента на докторську дисертацію

САВЕЛЮК Наталії Михайлівни 

«ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ОСОБИСТІСТЮ РЕЛІГІЙНОГО

ДИСКУРСУ»

за спеціальністю 19.00.01 -  загальна и с и х о л о г ін ,  історія психології

Вибір Н. М. Савелюк теми дослідження є, безумовно, актуальним, 

оскільки вплив релігії на окрему особистість і на соціум в цілому є досить 

відчутним. Водночас масштабних психологічних досліджень, присвячених 

релігійному дискурсу та його розумінню, в Україні досі ніхто не проводив.

Тематика віри, релігійності, духовності є одним з ключових аспектів 

особистісного розвитку, що безпосередньо впливає на розвиток суспільства. 

Саме тому фундаментальне дослідження Н. М. Савелюк цілком відповідає 

переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень на період 

до 2020 року, затвердженого відповідною Постановою Кабінету Міністрів 

України.

Нова концепція розуміння релігійного дискурсу, яку захищає 

дисертантка, впевнено переростає власні предметні межі і стає надбанням не 

лише загальної, герменевтичної, дискурсивної психології, а й психології 

релігії, психолінгвістики, соціальної філософії, релігієзнавства, етики тощо.

Наукова новизна дисертації Н. М. Савелюк забезпечується розробкою 

концептуальних підходів до дискурсу, місця релігійного дискурсу в системі 

інших дискурсивних практик, дискурсивної особистості тощо. На базі цих 

підходів обґрунтовано структурно-рівневу концепцію розуміння особистістю 

релігійного дискурсу на трьох основних рівїіях: субперсональному, 

персональному та інтерперсональному. Особливе значення для загальної 

психології має докладне вивчення контексту з його нормативно-конативним, 

когнітивно-інтелектуальним, мотиваційно-цільовим та афективно-

Відділ діловодства та архіву 
і Київського національного університету 

ім«яі Тараса Шевченка



емпатійним вимірами та процесів метафоризації як сутнісної складової 

релігійного дискурсу.

Теоретична цінність дисертації підвищується завдяки обґрунтуванню 

дослідницею доречності вивчення релігійних феноменів через дискурс; 

виділенню жанрів релігійного дискурсу, видів його розуміння (відтворення, 

когніція, інтенція, емпатія); типів релігійної особистості з усіма 

психологічними, психосемантичними та психолінгвістичними відмінностями 

між ними.

Підкупає глибокий історико-етимологічний аналіз досить 

неоднозначних, дифузних понять, широта аналізованого феноменологічного 

ряду, увага дисертантки до щонайменших термінологічних нюансів. Тільки 

професіонал високого рівня може так тонко і метафорично, як це робить

Н. М. Савелюк, розвивати тези М. Гайдеггера щодо оселі мови, в якій живе 

людина, показувати, яким чином створюється науковий вакуум, куди 

«затягується» нове поняття дискурсу, що його значною мірою 

«використовують довільно або й навіть свавільно».

Велике значення має пошук автором причин часткової заміни таких 

класичних понять, як спілкування, комунікація, мовлення поняттям дискурс. 

Історія вітчизняної психології збагачується завдяки авторському аналізу 

специфіки Київської (наративної) та Волинської (когнітивно-мовленнєвої) 

шкіл дослідження дискурсу.

Отримані у роботі результати мають практичне значення як для 

психодіагностики, так і для психологічного консультування людей, які 

самоідентифікуються як релігійні. Слід підтримати вдалу авторську спробу 

емпірично дослідити таку складну реальність як психологічні, 

психосемантичні та психолінгвістичні особливості розуміння релігійного 

дискурсу через різні види релігійної активності особистості, котра час від 

часу переживає стани сакрального змісту, визнає за істинні релігійні 

уявлення, реалізує релігійні потреби та здійснює вчинки.



Самостійне значення має розробка дисертанткою програми 

емпіричного дослідження та вагомого психодіагностичного інструментарію, 

у тому числі і авторських модифікацій відомих методик, як, наприклад, 

методики О. Р. Лурії «Піктограма», що у даній роботі включає основні 

концепти сучасного християнського дискурсу. Поглиблює роботу і 

психосемантичний аналіз осмислення релігійного дискурсу, у ході якого 

досліджуваним пропонується за традиційними шкалами семантичного 

диференціалу оцінювати канонічну молитву «Отче наш». У такий спосіб 

дисертантці вдається з’ясувати категоріально-смислову основу розуміння 

релігійного дискурсу на кількох рівнях.

Прикладом високої дослідницької культури є комплектація загальної 

вибірки за принципом добровільної участі. Важливо, що спочатку вибірка 

складалася з 754 осіб, а врешті-решт вона налічувала 543 людини, причому 

репрезентативність забезпечувалася врахуванням конфесійної структури, 

співвідношення містян і селян, осіб з різними ступенями освіти тощо. В 

якості контрольної групи досліджувалися 32 особи, які самоідентифікувалися 

як атеїсти та співставлялися з підгруповою високорелігійних респондентів.

У цій якісно виконаній роботі мені імпонує розуміння метафоричності 

як базового принципу побудови релігійної картини світу та розгляд 

метафоризації як внутрішнього ресурсу, а символізації -  як зовнішнього 

ресурсу релігійного світосприймання.

Неабияке значення для вітчизняної персонології має дослідження 

особистісних чинників, механізмів, корелятів релігійної активності, 

блискучий аналіз соціальної, персональної, наративної та трансперсональної 

релігійної ідентичності. При порівнянні атеїстичної та релігійної особистості 

встановлено, що концепт «душа» яскраво диференціює ці дві групи 

досліджуваних, релігійні люди виявилися більш щасливими і 

благополучними, але обидві групи практично однаково оцінюють 

задоволеність навчанням, роботою, взаєминами, відпочинком.

З



До нових значущих результатів, яких чимало у цій роботі, слід віднести 

виявлення рівнів релігійної активності, між якими існують значущі 

відмінності за інтенсивністю релігійних переживань, особливостями 

релігійної мотивації, пізнавальною спрямованістю та релігійними діями. 

Привертає увагу визначення смислу релігійного дискурсу для особистості 

незалежно від рівня релігійної активності як більшою мірою афективно- 

емпатійного, а найменшою мірою -  мотиваційно-цільового.

Дисертанткою продемонстрований високий професіоналізм, яскрава 

вмотивованість та сумлінність при проведенні такого широкомасштабного 

дослідження, обґрунтуванні власної наукової позиції, пошуку шляхів 

розв’язання поставлених завдань. Наголошуючи на високій теоретичній і 

практичній значущості проведеного дослідження, обґрунтованості і 

достовірності наукових положень, новизні отриманих результатів, дозволю 

собі подискутувати з шановною дисертанткою.

1. Дискусійним є твердження дисертантки, що у центрі 

соціокультурного середовища постнекласичності знаходиться мислячий та 

діючий суб’єкт. На моє глибоке переконання, така геоцентрична модель була 

характерною радше для епохи некласики з її’ романтичним баченням 

всесильності людини, її влади над собою і обставинами. У посгнекласиці 

акценти переносяться на взаємодію особистості зі світом, їхній постійний 

діалог, на контекстуальність, поліфонічність особистості, здатність 

вслухатися в різні „голоси” сучасності, відгукуватися на них, резонувати та 

самоорганізовуватися. Наявність будь-якого центру соціокультурного 

середовища ніяким чином не передбачається.

2. Не дуже вдалим є одне з авторських визначень розуміння 

релігійного дискурсу, що відбувається завдяки зустрічі психологічних 

ресурсів релігійної особистості з певним релігійним текстом у конкретній 

комунікативній ситуації, де трансформуються смисли. Поняття 

психологічних ресурсів є досить широким, до нього деякі автори включають
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здоров’я людини чи її статус, ступінь самореалізованості тощо. І уявити собі 

ситуацію зустрічі таких ресурсів з релігійними текстами досить складно.

3. При аналізі дуже багатого емпіричного матеріалу бажано було б 

крім кількісного аналізу посилити також аналіз якісний. Важливо було б 

глибше інтерпретувати дані факторного аналізу, особливо у тих випадках, 

коли наповнення фактору складало лише 4%. Бажано було б висловити 

авторські припущення, чому, наприклад, в одному випадку перший фактор 

виявився когнітивним, а в іншому -  конативним. Хотілося б побачити 

тлумачення Н. М. Савелюк і того факту, що чоловіки у своїй більшості 

відмовлялися брати участь у дослідженні.

4. На жаль, поза увагою дисертантки залишилися виконана 

О. О. Любченко кандидатська дисертація на тему «Вплив методів 

православної автотрансформації на особистісне зростання» та її подальша 

робота над особливостями життєвого вибору релігійної людини. А саме у цієї 

дослідниці християнський підхід порівнюється з трансперсональним, 

практично випавшим з поля аналізу Н. М. Савелюк. Дослідження метапотреб 

(А. Маслоу, Е. Сутич), змінених станів свідомості (С.Гроф, К. Уїлбер,

Ч. Тарт), медитації та інших духовних практик (Р. Уолш, Д. Шапіро), 

граничних цінностей (А. Маслоу, Р. Уолш), духовних криз (К. Гроф, 

Б. Уїттайн) чомусь майже не згадуються у роботі дисертантки, хоча всі ці 

феномени так чи інакше пов’язані з релігійністю людини. Відомий вислів, що 

в окопах атеїстів немає, сьогодні стосується великої кількості мешканців 

України, розуміння якими релігійного дискурсу стрімко змінюється.

Висловлені зауваження не носять принципового характеру і не 

зменшують загальної високої оцінки роботи.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертацій. У 

тексті автореферату, монографії, статтях у фахових виданнях докладно 

висвітлено основний зміст дисертації, розкрито її методологічне підгрунтя, 

акцентовано ключові ідеї.
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Робота Н. С. Савелюк містить науково обґрунтовані результати 

дослідження розуміння релігійного дискурсу, що є значним досягненням для 

розвитку сучасної психологічної науки. Дисертація за актуальністю 

тематики, теоретичною та практичною значущістю цілком відповідає 

спеціальності 19.00.01 -  загальна психологія, історія психології та вимогам 

п. 9, п. 10 та п. 12 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (зі 

змінами), а його автор Савелюк Наталія Михайлівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.01 -  загальна психологія, історія психології.

Т. М. Титареико
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