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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Релігійна, економічна, політична, освітня, 

сімейно-побутова сфери життєдіяльності є взаємопов’язаними. Віра, релігія, 

релігійна культура є постійним джерелом впливу як на окрему людину, так і на 

суспільство в цілому. Різні аспекти релігійної віри та споріднених духовних 

феноменів упродовж тисячоліть активно розглядалися спочатку філософами, 

богословами, теологами, істориками, релігієзнавцями, пізніше – культурологами, 

соціологами, філологами, педагогами, психологами. У сучасній психології 

духовність як сутнісна якість людини продовжує отримувати релігійне 

трактування (М. Боришевський, Б. Братусь, Ф. Василюк, Н. Жигайло, В. Знаков, 

О. Климишин, О. Колісник, М. Пірен, М. Савчин та ін.). 

У контексті постнекласичного світогляду особистість стає суб’єктом 

релігійної віри через участь у релігійних дискурсах. Йдеться про динамічність, 

діалогічність сприймання й осмислення релігійних цінностей в умовах істотних 

змін сучасного постмодерного та полікультурного середовища. Це виявляється, 

зокрема, в офіційно проголошеному Ватиканом намірі змінити канонічний 

релігійний дискурс через переформулювання одного із фрагментів 

загальноприйнятої у християнському світі молитви «Отче наш».  

За кордоном релігійний дискурс досліджується в концептуальних рамках 

філософії (С. Бобб, Дж. Граймс, К. Кавені, Є. Кожемякін, А. Шуман та ін.), 

соціології (Є. Бобирьова та ін.), культурології (М. Раукас, К. Хубер та ін.), 

літературознавства (У. Баймуратова, О. Кондратьєва та ін.), семіотики                                    

(Є. Авер’янова, О. Прилуцький та ін.), наратології (С. Фіннерн та ін.), лінгвістики 

та теолінгвістики (О. Анісімова, О. Балашова, Р. Боженкова, Р. Вутноу,                            

О. Єрмолаєва, О. Казніна, Є. Кислянська, Т. Кошелєва, Т. Литвиненко,                                  

Є. Новокрещених, І. Пієвська, А. Стаценко, О. Чернобров, Н. Шляхова,                              

С. Штайєр та ін.). В Україні він вивчається в історіографії (Т. Шевченко та ін.), 

філософії (О. Антіпова, А. Кадикало, В. Титаренко та ін.), соціології (Н. Вашрова 

та ін.), культурології (А. Гоцалюк та ін.), лінгвістиці та мовознавстві                              

(О. Дунаєвська, Л. Компанцева, М. Малишева, З. Малюська, Н. Одарчук,                             

Н. Романова, С. Романчук, М. Смирнова, Ю. Чернишова, О. Черхава, Т. Шиляєва, 

С. Щербина, О. Ясіновська та ін.), літературознавстві (Д. Гурська та ін.), медіа- і 

тележурналістиці (Ю. Лавриш, Л. Якименко та ін.). 

Свого часу саме релігійний дискурс став основою герменевтики як вчення 

про розуміння сакральних текстів (П. Абеляр, А. Аврелій, Ф. Аквінський,                          

І. Ньютон, Е. Роттердамський та ін.), яке пізніше розширилося до 

загальнонаукової методології, у тому числі, склавши засади психологічної 

герменевтики (В. Дільтей, Ф. Шлейєрмахер та ін.). Проблема розуміння в окремих 

аспектах розробляється в більшості напрямів психологічної науки: 

психоаналітичному, когнітивному, гуманістичному, а також гештальт-психології. 

В українській психології досліджуються особливості розуміння: особистого 

досвіду (О. Зарецька, О. Назарук, М. Смульсон, Н. Чепелєва), моральних 

принципів (Р. Павелків), творчих задач (Ю. Гулько, А. Коваленко, Л. Мойсеєнко, 

В. Моляко), політичних задач (Т. Траверсе), нової інформації (Н. Ваганова,                      
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Т. Третяк), слова у структурі усного мовлення (М. Дорошенко), різних текстів – 

навчального (Р. Кириченко, Л. Романовська), наукового (Т. Кравчина), музичного                                    

(Я. Пономаренко), хореографічного (О. Семак), сучасних пісень (С. Діхтяренко), 

дитячої обдарованості батьками (Н. Карпенко), особистості учня підліткового віку 

вчителем (О. Поєнко), психологічної ситуації клієнта практичним психологом                  

(О. Ткаченко) й ін. 

Проблема розуміння власне релігійного дискурсу в Україні здебільшого 

розглядається в рамках філософії, релігієзнавства та лінгвістики: в аналізуванні 

слова як семантико-функціональної одиниці у структурі української проповіді                  

(І. Павлова), у вивченні риторичних аспектів німецькомовної проповіді                                

(Т. Скрипняк), у контексті трансцендентальних та культурологічних вимірів 

феномену української ікони (І. Федь), в аспекті християнсько-біблійного 

трактування старості (О. Тополь) та ін. 

Теорії розуміння релігійного дискурсу розробляються переважно в аспектах 

аксіопсихології особистості (З. Карпенко), формування духовних здатностей                     

(М. Савчин), здійснення духовних практик (О. Климишин), досягнення стану 

загального благополуччя (В. Москалець). З усім тим, у психології існують 

поодинокі дослідження релігійного дискурсу в контексті інших видів активності 

особистості. Зокрема, йдеться про: взаємозв’язки релігійного дискурсу з 

релігійними переживаннями у кришнаїтів (А. Матюхіна, О. Улановський), 

порівняння релігійного та психотерапевтичного дискурсів (О. Єрмолаєва), 

особливості релігійного дискурсу в психотерапії (Е. Дуек, К. Реймер).  

Ресурс сучасної психології та її міждисциплінарних галузей – дискурсивної 

психології (В. Климчук, Я. Паркер, Дж. Поттер, Р. Харре та ін.), психосемантики 

(О. Бондаренко, З. Кіреєва, О. Лозова, В. Петренко, В. Сєркін та ін.), 

психолінгвістики (Л. Засєкіна, Л. Калмикова, Ю. Караулов, В. Красних, К. Сєдов 

та ін.) – містить підвалини для з’ясування психологічних, особистісних корелятів 

розуміння релігійного дискурсу, особливо в емпіричному вимірі. 

Актуальність розробки окресленої проблеми пов’язана з існуванням 

суперечностей, зокрема: 

– дослідниками традиційно наголошується на класичних богословських, 

теологічних, інституціолізованих формах трактування релігійного дискурсу, тоді 

як його буттєве, повсякденне, неінституціолізоване розуміння (що є 

психологічним чинником релігійної активності) до сфери наукової уваги 

здебільшого не потрапляє; 

– в науці більш детально розроблені релігієзнавчі, історичні, соціологічні, 

культурологічні, лінгвістичні, літературознавчі, міждисциплінарні аспекти 

розуміння релігійного дискурсу, поряд із чим його психологічний контент і 

контекст все ще залишаються малодослідженими; 

– розуміння в українській психології переважно розглядається як 

раціональний мисленнєвий процес (когнітивний аспект); водночас, ірраціональна 

природа (афективний аспект), істотна ритуалізованість (конативний аспект) та 

суб’єктність (мотиваційно-цільовий аспект) релігійної активності зумовлюють 

необхідність коректного врахування раціонального та ірраціонального в розумінні 

релігійного дискурсу.    
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Усе вищезазначене зумовлює вибір теми дослідження: «Психологія 

розуміння особистістю релігійного дискурсу». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації відповідає тематичному плану досліджень кафедри загальної і 

соціальної психології та соціології Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки «Когнітивно-поведінкові і психолінгвістичні 

стратегії подолання психічної травматизації особистості» (номер державної 

реєстрації 0115U002345); затверджена вченою радою Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (протокол № 7 від 28 січня                

2015 року) та узгоджена рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН України 

(протокол № 5 від 26 вересня 2017 року). 

Мета дослідження полягає в теоретичній розробці та емпіричній апробації 

психологічної концепції розуміння релігійного дискурсу в загальному та 

особистісному контексті релігійної активності. 

Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження: 

1. Систематизувати дефініції дискурсу в контексті філософських, 

загальнонаукових підходів та визначити основні положення сучасної 

дискурсивної психології. 

2. Вивести психологічну дефініцію поняття «релігійний дискурс», 

охарактеризувати особливості видів і жанрів релігійного дискурсу, а також 

теоретично обґрунтувати поняття релігійної дискурсивної особистості як суб’єкта 

розуміння релігійного дискурсу. 

3. Розробити й обґрунтувати структурно-рівневу концепцію особистісного 

розуміння релігійного дискурсу. 

4. Емпірично з’ясувати та проаналізувати взаємозв’язки основних 

психологічних аспектів релігійної активності як базового психологічного 

контексту розуміння релігійного дискурсу. 

5. Експлікувати й порівняти психологічні, психосемантичні, 

психолінгвістичні особливості розуміння особистістю релігійного дискурсу на 

різних рівнях – субперсональному, персональному та інтерперсональному, а 

також у контексті різної міри релігійної активності. 

6. З’ясувати взаємозв’язки міри релігійної активності й відповідних 

особливостей розуміння релігійного дискурсу з особистісними рисами, 

несвідомими психологічними механізмами та індикаторами суб’єктивного 

благополуччя. 

7. Виокремити базові типи релігійних дискурсивних особистостей як 

основу для класифікації активності людини в релігійному дискурсі, а також 

здійснити порівняльний опис типу атеїстичної особистості. 

Об’єкт дослідження – релігійний дискурс. 

Предмет дослідження – психологічні, психосемантичні та 

психолінгвістичні особливості розуміння особистістю релігійного дискурсу. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять положення: 
системного підходу (Л. фон Берталанфі, Б. Ломов, О. Ткаченко та ін.), 

некласичної (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, З. Фрейд, К. Юнг та ін.) 
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і постнекласичної (М. Гусельцева, В. Стьопін, Т. Титаренко, Н. Чепелєва,                             

А. Юревич та ін.) парадигм, загальної герменевтичної парадигми (Х.-Г. Гадамер, 

М. Гайдеггер, Ф. Шлейєрмахер та ін.), комунікативної філософії (К.-О. Апель,                     

Д. Бьолер, Ю. Габермас та ін.), феноменології релігії (М. Еліаде, Р. Отто,                           

М. Шелер та ін.), концепції діалогу у філософії та психології (Г. Балл, М. Бахтін, 

М. Бубер, Г. Дьяконов та ін.), теорій дискурсу (Н. Арутюнова, Т. ван Дейк,                     

В. Карасик, К. Сєдов та ін.) та релігійного дискурсу (Є. Бобирьова,                                

В. Карасик, Є. Кожемякін та ін.), когнітивної психології (Дж. Брунер,                          

В. Дружинін, Р. Каламаж, Дж. Келлі, І. Пасічник, М. Смульсон та ін.), 

когнітивних теорій метафори (М. Джонсон, Дж. Лакофф та ін.), дискурсивної 

психології (М. Білліг, Л. Засєкіна, В. Климчук, Н. Павлова, Я. Паркер, Дж. Поттер,                          

М. Уетерелл, Р. Харре та ін.), генетичного (С. Максименко та ін.), суб’єктного                             

(К. Абульханова, З. Карпенко, Л. Сердюк, В. Татенко та ін.), психосемантичного 

(О. Бондаренко, З. Кіреєва, О. Лозова, В. Петренко, В. Сєркін та ін.) та 

міждисциплінарного (І. Ващенко, О. Власова, І. Данилюк та ін.) підходів до 

дослідження цілісної особистості, психологічної герменевтики (А. Брудний,                        

В. Знаков, З. Карпенко, Н. Чепелєва та ін.), психологічних концепцій розуміння                                  

(А. Коваленко, Г. Костюк, В. Моляко, Т. Траверсе та ін.), психологічних 

концепцій молитви (Ф. Василюк, З. Карпенко, О. Климишин, К. Ледд,                                 

В. Москалець, М. Савчин та ін.), теорій мовної (В. Васютинський, Л. Засєкіна,                 

Ю. Караулов та ін.), мовленнєвої (І. Голубовська, В. Красних та ін.), 

комунікативної (В. Карасик, В. Красних та ін.) та дискурсивної (Л. Синельникова, 

Л. Солощук та ін.) особистості. 

Для вирішення поставлених завдань використано такі методи дослідження: 

а) теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення і систематизація, мисленнєва 

індукція та дедукція, теоретичне моделювання – для обґрунтування теоретико-

методологічних засад дослідження і розробки структурно-рівневої психологічної 

концепції розуміння особистістю релігійного дискурсу; б) емпіричні – 

спостереження; опитування (усне та писемне): анкета «Релігійні орієнтації»                    

(І. Богдановська) – для отримання первинних даних про вибірку, її релігійні 

уявлення та знання; додаткове інтерв’ю – для уточнення даних, отриманих за 

методикою «Піктограма» (О. Лурія); психодіагностичні: «Питальник релігійної 

активності» (Д. Смірнов) – для експлікації та порівняння основних аспектів, а 

також міри вираженості (рівнів) релігійної активності особистості; тест «Хто Я» 

(М. Кун і Т. МакПартленд) – для визначення системи актуальних ідентичностей 

особистості; модифікована за змістом «Піктограма» (О. Лурія) – для отримання 

графічних зображень базових релігійних концептів як втілення метафоричних 

конструкцій на субперсональному рівні розуміння; «Семантичний диференціал» 

(Ч. Осгуд) – для експлікації базових факторних структур, що опосередковують 

розуміння на персональному рівні; авторська методика «Зустрічний релігійний 

дискурс» (вербалізована інтерпретація канонічної молитви «Отче наш») – для 

отримання психолінгвістичних репрезентантів розуміння на інтерперсональному 

рівні; питальник «Шістнадцять особистісних факторів» (Р. Кеттелл) – для 

визначення міри проявів основних особистісних рис на різних рівнях релігійної 

активності; «Індекс життєвого стилю – LSI» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х. Конте) 
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– для з’ясування міри напруженості механізмів психологічного захисту в 

контексті різних рівнів релігійної активності особистості; питальник «Ваше 

самопочуття» (О. Копін, Є. Суслов, Є. Заїкіна) – для вимірювання параметрів 

суб’єктивного самопочуття особистості; контент-аналіз, психолінгвістичний 

текстовий аналіз (ПЛТА) – для обробки результатів за методиками «Піктограма» 

та «Зустрічний релігійний дискурс»; в) математично-статистичної обробки 

даних – кількісного опису, статистичного виводу (статистичний критерій 

однорідності Колмогорова-Смірнова, непараметричний Н-критерій Краскела-

Уоллеса, критерій U Манна-Вітні, кореляційний аналіз), процедури багатомірного 

шкалювання та моделювання даних (факторний аналіз). 

Наукова новизна і теоретична значущість одержаних результатів 

полягають у тому, що 

вперше: 

– теоретично обґрунтовано психологічні дефініції понять «релігійний 

дискурс» і «релігійна дискурсивна особистість», які відображають діахронічність 

явища дискурсу як процесу когнітивно-мовленнєвої активності особистості в 

релігійно релевантній соціально-комунікативній ситуації, що передбачає 

рецепцію, передавання та/або творення (співтворення) релігійних текстів у 

конкретному контексті; та як результату/результатів активності, що творить 

відповідну дискурсивну картину (модель) світу; 

– розроблено й обґрунтовано структурно-рівневу концепцію розуміння 

особистістю релігійного дискурсу, що містить базові рівні розуміння, відповідні 

психологічні контексти, типи ідентичностей, цілі та смислові поля, які 

взаємозумовлюються видами розуміння (розуміння-відтворення, розуміння-

емпатія, розуміння-когніція та розуміння-інтенція); 

– емпірично виокремлено й описано чотири рівні релігійної активності як 

загального психологічного контексту розуміння релігійного дискурсу у 

взаємозв’язку всіх основних його аспектів (смислових полів) – нормативно-

конативного, афективно-емпатійного, когнітивно-інтелектуального та 

мотиваційно-цільового; з’ясовано категоріально-смислову (факторну) структуру 

міри значущості та взаємодії зазначених аспектів у контексті кожного з 

виокремлених рівнів релігійної активності; 

– встановлено психологічні особливості розуміння релігійного дискурсу на 

трьох основних його рівнях – субперсональному символьно-архетипному, 

персональному смисловому та інтерперсональному значеннєвому; а також спільні 

для осіб як з релігійним, так і з атеїстичним світоглядом символьно-архетипні 

форми розуміння базових концептів релігійної картини світу; 

– емпірично з’ясовано взаємозв’язки показників напруженості несвідомих  

механізмів психологічного захисту, суб’єктивних індикаторів міри задоволеності 

аспектами особистого життя й особливостей розуміння релігійного дискурсу на 

різних рівнях релігійної активності; 

– виокремлено чотири типи релігійної дискурсивної особистості як 

суб’єкта розуміння релігійного дискурсу – когнітивно-прагматичний, афективно-

амбівалентний, афективно-комунікативний та афективно-когнітивно-
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комунікативний з відповідними психологічними, психосемантичними та 

психолінгвістичними характеристиками для кожного з типів; 

поглиблено та уточнено: 

– теоретичні положення дискурсивної психології, психосемантики, 

психолінгвістики, зокрема, вчення про дискурс і дискурсивну особистість, а 

також поняття психології особистості та психології релігії, у тому числі, про 

релігійну особистість; 

– уявлення про релігійну активність особистості як чотиривимірне 

психологічне явище з нормативно-конативним, афективно-емпатійним, 

когнітивно-інтелектуальним і мотиваційно-цільовим аспектами; 

– вчення про несвідомі механізми психологічного захисту в структурі 

релігійної активності особистості та їх взаємозв’язки, які варіюють залежно від 

міри релігійної активності; 

– теорії взаємозв’язку особистісної релігійності та суб’єктивного 

благополуччя з огляду на деталізацію останнього щодо різних аспектів 

життєдіяльності людини; 

поглиблено уявлення про: 

– релігійний дискурс у контексті міждисциплінарного підходу; 

отримали подальший розвиток: 

– теорії особистісних корелятів релігійності та релігійної активності; 

– положення та ідеї психологічної герменевтики в її взаємозв’язку із 

психологією релігії. 

Практична значущість результатів дослідження полягає в можливості їх 

використання у психодіагностичній, консультативній та психотерапевтичній 

роботі (в тому числі, на засадах християнсько орієнтованої та когнітивно-

поведінкової терапії) з особами, котрі самоідентифікуються як релігійні (такі, 

котрі вірять у Бога) й характеризуються різною мірою релігійної активності; в 

конструюванні змісту проповідей та інших публічних промов релігійними 

діячами і священнослужителями, котрі мають потребу та інтерес враховувати 

реальні думки, почуття, інтенції вірян; при складанні схем емпіричного аналізу 

різних релігійних дискурсів; при конструюванні змісту навчальних програм, 

підручників, посібників і викладанні навчальних дисциплін «Психологія релігії», 

«Історія психології», «Психологія особистості», «Когнітивна психологія», 

«Психолінгвістика». 

Отримані теоретичні та емпіричні результати впроваджено в роботу 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (довідка № 08.62-01-

2537 від 08.12.2017 р.), Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки (довідка № 03-28/02/4718 від 29.11.2017 р.), Національного 

університету «Острозька академія» (довідка № 0211 від 04.12.2017 р.), 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка               

№ 17/15-3297 від 05.12.2017 р.), Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля (довідка № 1482/42 від 06.12.2017 р.), Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (довідка № 01-15/03/1804 від 

08.12.2017 р.), Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (довідка № 1410-33/03 від 04.12.2017 р.), Рівненського 
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державного гуманітарного університету (довідка № 249 від 01.12.2017 р.), 

Херсонського державного університету (довідка № 07-26/2357 від 07.12.2017 р.), 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

(довідка № 05-16/89 від 23.11.2017 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науковій конференції 

«Актуальные проблемы педагогики и психологии – 2015» (м. Будапешт, 

Угорщина, 2015), VII Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогика 

и психология как ресурс развития современного общества: проблемы сетевого 

взаимодействия в инклюзивном образовании» (м. Рязань, РФ, 2015),                                  

International Scientific-Practical Conference «Theoretical and Applied Researches in 

the Field of Pedagogy, Psychology and Social Sciences» (Kielce, Poland, 2017), 

International Scientific Conference «Pedagogy and Psychology in an Era of Increasing 

Flow of Information» (Budapest, Hungary, 2017), ІІІ, IV, V, VII, VIII, IX 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Психологічні основи здоров’я, 

освіти, науки та самореалізації особистості» (м. Рівне – м. Луцьк, 2011; 2012; 

2013; 2015; 2016; 2017), V, VІ, ІХ, Х Міжнародних науково-практичних 

конференціях «Духовність у становленні та розвитку особистості» (м. Тернопіль, 

2011; м. Вінниця, 2012; м. Чернівці, 2015; м. Нова Каховка, 2016), ІІІ та VIII 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин» (м. Кам’янець-Подільський, 2011; 

2016), Х, ХІ, ХІІ Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Психолінгвістика в сучасному світі» (м. Переяслав-Хмельницький, 2015; 2016; 

2017), Second, Third International Research Conference «Challenges of 

Psycholinguistics and Psychology of Language and Speech – COPAPOLS» (Lutsk, 

2015; 2017), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Ґенеза буття 

особистості» (м. Київ, 2016), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя»                

(м. Луцьк, 2016), ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Київ, 

2017), ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія. Цінності. 

Духовність» (м. Луцьк, 2017), Міжнародній Інтернет-конференції «Сучасні 

дослідження когнітивної психології» (м. Острог, 2012), ІІ, ІІІ, IV Міжнародних 

науково-практичних Інтернет-конференціях «Особистість і суспільство: 

методологія та практика сучасної психології» (м. Луцьк, 2015; 2016; 2017),                    

IV Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читаннях (м. Київ, 2015), 

V Міжнародному науково-практичному семінарі «Психологія діалогу і світ 

людини» (м. Кіровоград, 2015), VI, VII Всеукраїнських наукових семінарах 

«Методологічні проблеми психології особистості» (м. Івано-Франківськ, 2015; 

2017), а також методологічному семінарі факультету психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (2018), засіданнях кафедри 

загальної і соціальної психології та соціології Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, кафедри педагогіки та психології Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (2014 – 2017). 
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Надійність та об’єктивність результатів дослідження забезпечено 

всебічним теоретико-методологічним аналізом проблеми, використанням 

методології системного та діалогічного підходів; застосуванням коректного 

комплексу методів, використанням сучасних методів математичної статистики; 

достатнім обсягом емпіричного матеріалу, репрезентативністю вибірки. 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано у 45 наукових 

працях: 1 одноосібній та 2 колективних монографіях, 19 статтях у наукових 

фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України (6 з яких 

входять до міжнародних наукометричних баз), 5 статтях у зарубіжних наукових 

періодичних виданнях, 9 статтях і 9 тезах у збірниках матеріалів наукових 

конференцій та семінарів. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Список використаних 

джерел містить 635 найменувань, із них 110 – іноземними мовами. Загальний 

обсяг роботи становить 536 сторінок. Основний зміст викладено на 402 сторінках. 

Робота містить 72 таблиці (на 27 сторінках), 23 рисунки (на 8 сторінках) та                     

26 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет, 

сформульовано мету і завдання, висвітлено наукову новизну, теоретичну і 

практичну значущість, описано використані теоретичні, емпіричні, математико-

статистичні методи, наведено дані про апробацію та впровадження результатів, 

публікації та загальну структуру дослідження. 

У першому розділі «“Дискурс” і “релігійний дискурс” у 

концептуальному просторі постнекласичної науки» виокремлено основні 

філософські, загальнонаукові, психологічні та міждисциплінарні підходи до 

розгляду категорії «дискурс» та поняття «релігійний дискурс». Запропоновано 

робочі психологічні дефініції відповідних термінів, охарактеризовано види й 

жанри релігійного дискурсу. 

У традиціях класичної античної, середньовічної філософії та філософії 

епохи Нового Часу категорія дискурсу використовується для характеристики 

послідовних дискретних кроків дискурсивного пізнання як лінійного розгортання 

поняттєвого, словесно-логічного мислення на противагу інтуїтивному пізнанню 

як іманентному охоплюванню певної цілісності (Платон, Аристотель,                                

Ф. Аквінський, Р. Декарт, Б. Спіноза, К. Лейбніц, І. Кант та ін.). 

У першій третині – середині ХХ ст. завдяки «лінгвістичному повороту»                

(Р. Рорті та ін.) відбувається перехід від класичної до некласичної філософії, коли 

актуалізується проблема значення та смислу, поняття істинності замінюється на 

поняття осмисленості, мова розглядається як сутнісна онтологічна основа 

мислення та діяльності. Така точка зору стала продуктом спільних зусиль 

філософів різних підходів: аналітичного (Л. Вітгенштейн, Дж. Остін, Р. Рорті,                  

Г. Фреге та ін.), феноменологічного (Е. Гуссерль, М. Мерло-Понті, А. Шютц та 

ін.), екзистенціалістського (А. Бергсон, М. Гайдеггер, Л. Шестов та ін.), 
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структуралістського (К. Леві-Строс, Ф. де Соссюр й ін.) і постструктуралістського 

(Ж. Дерріда, Ж. Лакан, М. Фуко та ін.). 

Серед базових загальнонаукових сучасних підходів до аналізу дискурсу 

можна виокремити: лінгвістичний (Ф. Бацевич, Е. Бенвеніст, Е. Бюїссанс,                              

Т. Ніколаєва, Б. Форчнер, З. Харріс та ін.), семіотичний (Я. Бломерт, Р. Водак,                                

Дж. Мулдеріг, Н. Феркло, Л. Чоуліаракі, О. Шейгал та ін.), соціологічний                   

(Дж. Пол Гі, Є. Добренькова, А. Литовченко, Дж. Роблесс, К. Трейсі, К. Харт та 

ін.), а також міждисциплінарні (Н. Арутюнова, К. Баркер, Т. Галасінскі,                                       

Т. ван Дейк, О. Кубрякова, Е. Лакло, Ш. Муфф, К. Серажим, Л. Синельникова,                             

І. Шевченко та ін.). 

Одним із таких міждисциплінарних підходів є дискурсивна психологія. В 

рамках західноєвропейської та американської традицій у дискурсивній психології 

виокремлюються три основні напрями щодо трактування дискурсу: а) як 

когерентна система значень, що виражається через систему тверджень і пов’язана 

з ідеологією та владними структурами (постструктуралістський – Я. Паркер,                    

В. Холлвей та ін.); б) як форми формальної та неформальної розмовної інтеракції 

(інтеракціоністський (або етнометодологічний) – Дж. Поттер, М. Уеттерелл та 

ін.); в) як соціально інституціолізоване використання мови та інших знакових 

систем, що розвивається в контексті конкретної теми (еклектичний (або 

етогенетичний) – Р. Харре, Л. Філліпс та ін.). У російській психології дискурсу 

провідним є діяльнісно-комунікативний напрям, в аспекті якого дискурс 

трактується як вербалізована мовленнєво-мисленнєва діяльність і як усі види 

мовлення в реальній комунікації (Н. Павлова, Т. Ушакова та ін.). 

В Україні існують два провідних наукових напрями, в межах яких дискурс 

розглядається: як закінчений за смислом та цілісний за змістом відрізок мовлення 

(оповідання), що визначається соціокультурними чинниками (наративний –                      

М. Смульсон, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.) та як сукупність окремих 

мовленнєвих актів, пронизаних знаками з відповідними значеннями, історично 

сформованими та індивідуально інтеріоризованими (когнітивно-мовленнєвий –  

Л. Засєкіна, С. Засєкін та ін.). 

З усім цим, дискурс досліджується здебільшого у двох основних аспектах: 

а) особистісному – в контексті актуальної мовної свідомості (І. Гордієнко-

Митрофанова), віртуалізації особистісного простору (Л. Засєкіна), актуалізації та 

переосмислення ресурсного потенціалу суб’єктності (М. Найдьонов), осмислення 

особистістю власної буденності (Т. Титаренко), специфіки психотерапевтичного 

процесу (О. Щіпановська) та б) соціально-психологічному – в контексті 

феноменології інтерсуб’єктної взаємодії (В. Васютинський), етнонаціональних 

явищ (І. Данилюк), процесів соціалізації (І. Жадан), соціальної психології 

мотивації (В. Климчук), соціокультурних особливостей маскулінності та 

фемінінності (О. Кочарян, С. Харченко), побудови соціального діалогу                     

(О. Кочубейник) та ін. 

У контексті осмислення релігійної проблематики в Україні існують 

поодинокі спроби залучення категорії дискурсу, як і відповідного 

міждисциплінарного підходу: наприклад, методів критичного дискурс-аналізу – в 

дослідженні інституційних основ православної ідентичності (О. Цукур). 
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Теоретико-методологічну основу аналізу поняття релігійного дискурсу 

формують філософія та феноменологія релігії (Дж. Граймс, К. Кавені,                                 

Є. Кожемякін, К. Штекль та ін.), де виокремлюються такі загальнонаукові 

підходи, як: лінгвістичний (У. Баймуратова, Р. Вутноу, В. Карасик,                                           

О. Кислянська, Н. Мечковська, О. Черхава, К. Чумакова, Т. Шиляєва та ін.), 

семіотичний (Є. Новокрещених, А. Прилуцький та ін.), соціологічний (Ф. Воттс, 

Р. Най, С. Севедж та ін.) та міждисциплінарний (Є. Бобирьова та ін.). 

Узагальнення наукових поглядів дає підстави стверджувати, що релігійний 

дискурс є: а) процесом когнітивно-мовленнєвої активності в релігійно 

релевантній соціально-комунікативній ситуації, що передбачає рецепцію, 

передавання та/або творення (співтворення) релігійних текстів у конкретному 

контексті; б) результатом активності, що формує відповідну дискурсивну картину 

світу (наприклад, модель «Я, син Божий / Бог, мій Отець»). 

У дослідженнях релігійного дискурсу йдеться, насамперед, про такі його 

види: теологічний (С. Койл, О. Малікова, Ю. Романченко та ін.), християнський 

(В. Бачинін, О. Казніна, Е. Кемерон, С. К’єркегор, О. Малікова, М. Тарівердієва та 

ін.), ісламський (К. Алексєєв, М. Кемпер, Е. Сіон та ін.), біблійний (О. Жихарєва, 

Т. Івасишина, О. Кирилюк, О. Пороль та ін.), православний (Р. Мартич,                           

А. Стаценко, Т. Шиляєва та ін.), протестантський (С. Блувберг, Ч. Цзян та ін.), 

літургійний (О. Анісімова, В. Лебедєв, Д. Хілборн та ін.), проповідницький                     

(С. Кот, Ю. Олешко, О. Сахарова та ін.), молитовний (Б. Джон, С. Ігнатьєва,                   

Т. Клименко, Л. Семенюк, Л. Яницький та ін.) та дискурс сповіді (Р. Дзик,                              

О. Хахалін та ін.), а також інтегративні види: релігійно-філософський                                     

(І. Аністратенко, О. Сергєєва та ін.) та релігійно-популярний (Ю. Очередько,                       

О. Черхава та ін.). 

Таким чином, з усіх видів релігійного дискурсу обрано християнський 

буттєвий, у якому серед основних його жанрів (проповіді, сповіді, обрядових дій 

та ритуалів) найбільш особистісно орієнтованим і водночас досяжним для 

емпіричного дослідження жанром є молитва – специфічна когнітивно-мовленнєва 

активність релігійної особистості в конкретній соціально-комунікативній ситуації. 

У другому розділі «Психологія розуміння та релігійний дискурс як її 

об’єкт» визначено основні положення філософської та психологічної 

герменевтики, а також наукові засади їх застосування в дослідженні релігійного 

дискурсу; уточнено зміст теоретичного конструкту «розуміння релігійного 

дискурсу» й обґрунтовано поняття «релігійна дискурсивна особистість». 

Проблема розуміння у християнстві виникає від самого початку заснування 

та поширення (О. Больнов, А. Колодний, З. Лановик, П. Рікер та ін.). Якщо 

первинно розуміння передбачає буквальне тлумачення сакральних текстів для їх 

коректного перекладу іншими мовами, то в контексті постнекласичної 

раціональності та герменевтичної орієнтації досліджень враховується не тільки 

канонічне, а й буттєве розуміння із суб’єктивними аспектами. 

Теоретико-методологічні засади сучасної психології розуміння здебільшого 

складають положення: психологічної (В. Дільтей, Ф. Шлейєрмахер та ін.), 

філософської (Х.-Г. Гадамер, М. Гайдеггер та ін.) та феноменологічної (П. Рікер) 

герменевтики. Напрацьовано психологічні концепції розуміння (А. Брудний,                   
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Л. Гурова, В. Знаков, А. Коваленко, Ю. Корнілов, Г. Костюк, А. Налчаджян та 

ін.). Окремі аспекти розуміння розробляються в контексті дослідження інших (не 

релігійних) явищ: мислення (Г. Костюк), розв’язання задач, у тому числі творчого 

характеру (Н. Ваганова, Ю. Гулько, А. Коваленко, А. Мойсеєнко, В. Моляко та 

ін.), активності інтелекту (М. Смульсон), когнітивних стилів (Л. Романовська,                   

М. Холодна), діяльності з текстами (науковими, учбовими – Л. Доблаєв,                            

Р. Кириченко, О. Корніяка, Т. Кравчина, Н. Чепелєва, Г. Чистякова та ін.). 

Розуміння найчастіше ототожнюється з пізнанням як когнітивно-

інтелектуальною функцією психіки (Ф. Василюк, В. Зінченко, Г. Костюк,                            

Б. Мещеряков, В. Петровський та ін.). Розкрито його складові: афективна, або 

емпатійна (Л. Журавльова, Г. Рузавін, О. Юркевич та ін.), мотиваційно-цільова  

(Г. Балл, Ж. Вірна, О. Леонтьєв та ін.) та конативна, або діяльнісна (І. Дж. Лі,                 

Н. Ніколаєва й ін.). Системна єдність зазначених компонентів забезпечує 

розуміння як процес і як результат у контексті цілісної активності особистості. 

Психологія розуміння, насамперед, пов’язана з феноменом смислу                           

(А. Брудний, В. Знаков, З. Карпенко, А. Коваленко, Д. Леонтьєв, Н. Чепелєва та 

ін.). У різних підходах до його визначення здебільшого використовується 

поняттєва опозиція «значення–смисл» (Д. Леонтьєв, О. Потебня, Г. Фреге та ін.). 

Нами дефініція смислу трактується як особистісна значущість певних предметів, 

явищ, подій світу, зумовлена індивідуально-психологічним і соціальним (зокрема, 

комунікативним) контекстом їх розгляду. 

Розуміння взаємозумовлене дискурсами особистості. Системотвірним 

чинником розуміння будь-якого виду дискурсу є контекст, зокрема, 

психологічний (Т. ван Дейк, І. Касавін, Н. Кравченко, А. Прилуцький, К. Хубер та 

ін.). Поряд із контекстом, розуміння релігійного дискурсу визначається такою 

його сутнісною якістю, як метафоричність, пов’язаною з абстрактністю, 

нематеріальністю, трансцендентністю змісту релігійного вчення (Є. Кожемякін,                   

З. Лановик, М. Савчин, М. Скотт, О. Черхава, С. Штайєр та ін.). У психологічних 

теоріях метафора розглядається як: спосіб мислення та пізнавальної діяльності    

(Е. Мак-Кормак та ін.), особлива форма думки (М. Блек та ін.), одиниця існування 

продуктивної уяви (Ю. Швалб та ін.), перетин знань із різних концептуальних 

сфер (Р. Харріс, А. Хілі та ін.), засіб утворення міжфреймових зв’язків                                  

(М. Мінський та ін.), сутність повсякденної діяльності та життя людини                           

(М. Джонсон, Дж. Лакофф та ін.), спосіб екстерналізації та реінтерпретації 

внутрішнього досвіду особистості (М. Смульсон та ін.), засіб глибинного пізнання 

(Л. Драгола, Т. Яценко та ін.). Метафоричний спосіб мислення тісно пов’язаний з 

архетипними структурами психіки (К. Юнг та ін.), явищами синестезії (Ю. Зенько 

та ін.) і творчості (Г. Альтшуллер та ін.). 

Універсальність психологічних механізмів метафоричності зумовлює 

існування базових метафор (антропологічних, метеорологічних, фітоморфних, 

зооморфних та ін.), які у формі мовних тропів використовуються в релігійному 

дискурсі й опосередковують його розуміння (Т. Кіс, О. Кондратьєва, З. Лановик, 

А. Прилуцький, О. Силенко, І. Суспіцина, Л. Чуриліна та ін.).  

Розуміння релігійного дискурсу є складною системною активністю, яка 

здійснюється суб’єктом засобами, насамперед, мови й пов’язана з відтворенням та 
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перетворенням смислів релігійного дискурсу в контексті декількох співіснуючих 

аспектів функціонування (когнітивного, афективного, мотиваційно-цільового, 

конативного) релігійної дискурсивної особистості. 

Релігійна дискурсивна особистість трактується як людина, котра вірить у 

Бога або, щонайменше, внутрішньо приймає ідею Його буття і в певний спосіб 

сприймає, розуміє, відтворює (як реципієнт) та/або конструює (як автор) релігійні 

дискурси, а через них відтворює та одночасно творить саму себе, значущих інших 

і весь навколишній світ. Релігійна дискурсивна особистість є безпосереднім 

суб’єктом розуміння релігійного дискурсу, а її психологічні структури – 

втіленням як сталих (наприклад, архетипних структур або соціальної 

ідентичності), так і динамічних субсистем функціонування (наприклад, 

конкретної комунікативної ситуації та поточних афективних станів).  

У третьому розділі «Психологічне моделювання розуміння релігійного 

дискурсу» розроблено й обґрунтовано структурно-рівневу концепцію розуміння 

релігійного дискурсу, яка визначає суб’єкта, рівні, загальний контекст розуміння, 

його аспекти з відповідними видами розуміння, типи ідентичностей особистості й 

цілі релігійного дискурсу, а також спрямованість процесів метафоризації в цій 

структурі. 

Встановлено, що розуміння особистістю релігійного дискурсу складає 

єдність і взаємодію ціннісно-нормативної (розуміння-відтворення) й інтуїтивно-

почуттєвої (розуміння-емпатія) природи будь-якої релігії та, водночас, її 

семіотичного (насамперед, лінгвістичного) вираження через сукупність 

індивідуально осмислених релігійних знань (розуміння-когніція), а також 

заломлення через мотиваційно-цільову спрямованість особистості в конкретній 

ситуації (розуміння-інтенція). Релігійна активність особистості (далі – РА) є 

загальним системотвірним контекстом розуміння, через яку вроджені архетипні 

структури психіки соціально означуються (символізуються) та персонально 

осмислюються (рис. 1). 

Особистісно орієнтована структурно-рівнева концепція розуміння   

релігійного дискурсу містить такі ключові складові: 

а) суб’єктом розуміння релігійного дискурсу є релігійна дискурсивна 

особистість, котра, залежно від його цілей, почергово або симультанно перебуває 

в різних ідентичностях – соціальній (мета – втілення релігійних норм), 

трансперсональній (мета – емпатійне вираження почуттів Бога і до Бога, святих), 

персональній (мета – актуалізація релігійних знань), наративній (мета – реалізація 

релігійних спонук); 

б) базовим контекстом розуміння релігійного дискурсу є релігійна 

активність, що містить основні аспекти – нормативно-конативний, афективно-

емпатійний, когнітивно-інтелектуальний та мотиваційно-цільовий, які визначають 

види розуміння – розуміння-відтворення, розуміння-емпатію, розуміння-когніцію 

та розуміння-інтенцію; 

в) основними рівнями розуміння релігійного дискурсу є: субперсональний 

(символьно-архетипний, який лежить в основі двох інших), інтерперсональний 

(рівень значень, пов’язаний із сукупністю колективного релігійного знання, 
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втіленого в релігійних текстах) та персональний (рівень смислів, зумовлений 

конкретною ситуацією, в тому числі, соціально-комунікативною); 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-рівнева концепція розуміння особистістю релігійного 

дискурсу 
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г) розуміння релігійного дискурсу опосередковується процесами 

метафоризації (творенням метафор) – соціальної (колективні релігійні знання 

інтеріоризуються особистістю) та особистісної (результати індивідуального 

розуміння екстеріоризуються в дискурсі). 

У четвертому розділі «Емпіричне дослідження основних рівнів 

релігійної активності як загального психологічного контексту розуміння 

релігійного дискурсу» емпірично виокремлено й описано особливості чотирьох 

рівнів РА; експліковано та проінтерпретовано факторну структуру складових РА. 

Релігійна активність є інтегративною формою активності особистості, котра 

періодично переживає емоційні процеси та стани сакрального змісту (афективний 

аспект), визнає за істинні типові релігійні знання та уявлення (когнітивний 

аспект), усвідомлює, приймає та реалізує релігійно релевантні потреби, мотиви, 

інтенції (мотиваційно-цільовий аспект), а також здійснює відповідні до цих 

емоцій, знань, уявлень, потреб, мотивів, інтенцій і зовнішніх релігійних норм дії 

та вчинки (конативний аспект). 

В основному дослідженні взяли участь 543 особи віком від 17 до 60 років із 

різних регіонів Західної України (Тернопільської, Рівненської, Волинської, Івано-

Франківської, Закарпатської областей). Серед них: 415 осіб (76,43 %) – жінки, 128 

(23,57 %) – чоловіки; 332 особи (61,14 %) – проживаючі у містах і селищах 

міського типу, 211 (38,86 %) – у сільській місцевості; 160 осіб (29,47 %) – із 

вищою та неповною вищою освітою, 383 (70,53 %) – із середньою та середньою 

спеціальною; 403 особи (74,22 %) – самоідентифіковані як православні, 57                  

(10,50 %) – греко-католики, 12 (2,21 %) – католики, 22 (4,05 %) – протестанти 

(баптисти і т. д.), 48 (8,84 %) – християни, 1 (0,18 %) – позаконфесійний. До 

процедури інтерпретації даних, отриманих методом психолінгвістичного 

текстового аналізу релігійного дискурсу, залучено 7-х експертів: 4-х 

священнослужителів і 3-х фахівців-релігієзнавців. 

На першому етапі емпіричного дослідження за критерієм рівня РА основну 

вибірку поділено на чотири підгрупи: 1) найнижчий (загальний бал 187 і менше, 

138 осіб); 2) нижчий за середній (188–210 балів, 141 особа); 3) вищий за середній 

(211–225 балів, 139 осіб) та 4) найвищий рівень (226 і більше балів, 125 осіб). 

За критерієм Краскела-Уоллеса (χ
2
 = 16,27 при df = 3; p ≤ 0,001) 

встановлено, що між усіма виокремленими підгрупами існують значущі 

відмінності за показниками: 1) інтенсивності релігійних емоцій та почуттів 

(афективний аспект) – Н = 412,30; 2) особливостей релігійної мотивації та цілей 

(мотиваційно-цільовий аспект) – Н = 316,33; 3) спрямованості пізнання 

(когнітивний аспект) – Н = 203,08; 4) релігійних дій (нормативно-конативний 

аспект) – Н = 281,70 та 5) загальної релігійної активності – Н = 508,03. 

До контрольної підгрупи увійшли 32 особи, котрі самоідентифікувалися як 

атеїсти (віком від 17 до 56 років, серед яких 21 особа (65,63 %) – жінки й 11 осіб 

(34,37 %) – чоловіки). З метою вирівнювання кількості двох контраверсійних у 

світоглядному аспекті підгруп – атеїстів і високорелігійних респондентів, із 

підгрупи осіб із найвищим рівнем РА сформовано меншу вибірку методом 

систематичного вибору (31 особа). 
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Виявлено та проінтерпретовано категоріально-смислові структури РА 

відповідно до її рівнів (у дужках наведено відсотки поясненої дисперсії кількісних 

показників): 

1) на найнижчому – F1 «Бог існує, і Він чує релігійну людину та допомагає 

їй» (18,46 %), F2 «Душевний біль від власної гріховності та звернення з 

покаянням до Бога» (11,38 %), F3 «Духовний заряд від участі у релігійних 

дійствах і молитві» (9,27 %), F4 «Присутність Бога навколо та в моєму житті» 

(7,49 %), F5 «Пошук зрозумілого та рідного в цьому світі / Віддаленість від релігії 

та Бога» (4,13 %); 

2) на нижчому за середній – F1 «Щось надприродне існує / Але я не 

обговорюю це з іншими» (14,26 %), F2 «Духовний заряд від відвідування храму та 

участі в богослужінні / Зникнення гріховної особистісної роздвоєності»                          

(13,23 %), F3 «Реальність Божої помочі та її залежність від щирості віри й 

молитви людини» (13,07 %), F4 «Душевний біль і провина перед Богом від 

власної гріховності / Недотримання релігійних постів» (12,96 %), F5 «Визнання 

непояснюваності життя тільки науковими засобами / Але й сумніви в релігійному 

світогляді» (12,53 %); 

3) на вищому за середній – F1 «Активний обмін релігійною інформацією з 

іншими людьми» (12,89 %), F2 «Свідоме відвідування храму / Зосереджена та 

спокійна  молитва» (12,64 %), F3 «Духовний заряд від перебування у храмі / 

Відсутність гріховної роздвоєності особистості» (12,44 %), F4 «Взаємна любов до 

Бога» (12,36 %), F5 «Релігія звільняє людину / Відчуття впевненості разом із 

Богом» (12,22 %); 

4) на найвищому – F1 «Релігійна комунікація з любов’ю до Бога» (14,51 %), 

F2 «Молитовний покаянно-вдячний діалог людини з Богом у храмі» (14,03 %),                         

F3 «Присутність Бога на землі / Відсутність переживання суєтності світу»               

(13,07 %), F4 «Пам’ять про Бога / Почуття потрібності у світі, повноцінності 

молитви й осмисленості життя» (12,93 %), F5 «Спілкування з Богом у молитві як 

грішника з покаянням» (12,29 %), F6 «Бог є, і Він являє Себе людині у релігійних 

дійствах та їх атрибутах» (12,10 %). 

Встановлено відносну кількість (від загальної чисельності запропонованих 

для осмислення) у складі значущих категоріально-смислових структур тверджень, 

що належать до різних типів психодіагностичних шкал – когнітивно-

інтелектуальних, афективно-емпатійних, мотиваційно-цільових, нормативно-

конативних (для кожної із підгруп – табл. 1). 

Таблиця 1 

Відносна кількість шкал різного типу в складі значущих факторів РА (у %) 

 
                                    Рівень РА 

                                    (підгрупа) 

Аспект РА 

Найнижчий 

(перша) 

Нижчий за 

середній 

(друга) 

Вищий за 

середній 

(третя) 

Найвищий 

(четверта) 

Когнітивно-інтелектуальний 100 33,33 27,27 81,82 

Афективно-емпатійний 86,11 63,64 44,44 55,56 

Мотиваційно-цільовий 27,27 27,27 18,18 45,45 

Нормативно-конативний 10  80  70 90 
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З’ясовано ієрархію значущості аспектів РА на різних її рівнях: на 

найнижчому –  когнітивно-інтелектуальний, афективно-емпатійний, мотиваційно-

цільовий та нормативно-конативний аспекти; на нижчому за середній – 

афективно-емпатійний, когнітивно-інтелектуальний та мотиваційно-цільовий 

аспекти, натомість нормативно-конативний аспект у зв’язку із двополюсністю та 

змістом відповідної категоріально-смислової структури (F1 – «Щось надприродне 

існує / Але я не обговорюю це з іншими») має пасивно-конативний прояв; на 

вищому за середній – нормативно-конативний аспект (який має переважно 

комунікативний контент), афективно-емпатійний, когнітивно-інтелектуальний та 

мотиваційно-цільовий; на найвищому – нормативно-конативний, посилений 

когнітивний, афективно-емпатійний та мотиваційно-цільовий. 

Порівняння значущості аспектів РА як складових цілісного загального 

контексту розуміння релігійного дискурсу свідчить, що: а) приблизно 

рівнозначущим на всіх рівнях РА є афективно-емпатійний контекст розуміння;              

б) слабкий на двох нижчих рівнях РА нормативно-конативний контекст 

посилюється на двох вищих її рівнях; в) у середньому найслабшою (такою, що 

рідко задіюється) складовою розуміння релігійного дискурсу, незалежно від рівня 

РА, є мотиваційно-цільовий контекст; г) найбільш нерівномірною виявилася 

динаміка значущості когнітивно-інтелектуального контексту (спочатку 

домінантний, на проміжних рівнях РА істотно слабшає, а тоді знову набуває 

впливовості). 

Визначено, таким чином, що, незалежно від рівня РА, смисл релігійного 

дискурсу для особистості є найбільшою мірою афективно-емпатійним, 

найменшою мірою – мотиваційно-цільовим. Значущість інших його аспектів – 

нормативно-конативного та когнітивно-інтелектуального – залежить від рівня РА.  

З’ясовано, що загальний психологічний контекст розуміння релігійного 

дискурсу є відносно найбільш гармонійним, інтегрованим на найвищому рівні, 

найменш гармонійним, відповідно, – на найнижчому рівні РА (рис. 2). 
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Рис. 2. Відносна значущість основних аспектів РА на різних її рівнях 
Примітка. Ряд 1 – когнітивно-інтелектуальні, ряд 2 – афективно-емпатійні, ряд 3 – 

мотиваційно-цільові та ряд 4 – нормативно-конативні шкали. 
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З усім цим, особи навіть з найвищим рівнем РА переважно меншою мірою 

замислюються над мотиваційно-цільовими основами власної віри в Бога та її 

реалізації. Натомість вони частіше відвідують богослужіння, здійснюють 

ритуальні дії, сповідаються й моляться, переживають релігійні почуття і 

відтворюють їх у конкретних поняттях, слухають проповіді та комунікують з 

іншими на відповідну тематику, значною мірою намагаючись раціоналізувати всі 

зазначені складові РА.  

У п’ятому розділі «Психосемантичні та психолінгвістичні особливості 
розуміння релігійного дискурсу» встановлено й охарактеризовано психологічні, 

психосемантичні та психолінгвістичні особливості розуміння релігійного 

дискурсу на трьох теоретично виокремлених рівнях – символьно-архетипному 

(субперсональному), смисловому (персональному) та значеннєвому 

(інтерперсональному). 

Субперсональний (символьно-архетипний) рівень пов’язаний із базовими 

концептами християнського релігійного дискурсу, до яких належать: «Бог», 

«людина», «душа», «віра», «рай», «пекло», «добрий вчинок», «гріх», «любов», 

«сповідь», «молитва», «причастя», «покаяння», «церква», «храм», «релігійні 

цінності» (Є. Бобирьова, Ф. Василюк, О. Казніна, О. Кислянська, А. Колодний,   

Ю. Маркіна, П. Мацьків та ін.). Зазначені поняття включено до переліку слів-

стимулів та отримано відповідні символічні зображення за методикою 

«Піктограма». За підсумками контент-аналізу з респондентами проводилося 

додаткове інтерв’ю для уточнення змісту візуалізованих концептів. 

У результаті встановлено найчастотнішу релігійно релевантну символіку 

(тобто таку, яка проявилася при осмисленні та візуалізації змісту понад половини 

базових релігійних концептів – табл. 2). 

Таблиця 2 

Порівняльна таблиця середньої відносної  кількості (у %) символічних 

репрезентантів метафоричного осмислення базових релігійних концептів 

 
№ 

з/п 

                Рівні РА 

 

Символи 

Найнижчий 

(% / ранг) 

 

Нижчий за 

середній 

(% / ранг) 

Вищий за 

середній 

(% / ранг) 

Найвищий 

(% / ранг) 

Середня 

кіль-ть 

(% / ранг) 

1. Антропоморфічні 

(соматичні) 

11,95 / 1 12,80 / 1 14,87 / 1 15,81 / 1 13,86 / 1 

2. Небесні 9,22 / 3 9,39 / 2 10,36 / 2 8,22 / 3 9,30 / 3 

3. Релігійної 

культури 

10,73 / 2  9,18 / 3 9,99 / 3 9,94 / 2 9,96 / 2 

4. Абстрактні 3,08 / 7 4,36 / 7 4,83 / 6 3,45 / 7 3,93 / 7 

5. Бога і Святих 5,38 / 5 5,87 /5 4,50 / 7 6,81 / 5 5,64 / 5 

6. Побутової 

культури 

2,57 / 8 2,47 / 9 2,16 / 8 1,91 / 9 2,28 / 8 

7. Земні 5,02 / 6 5,64 / 6 5,43 / 5 5,40 / 6 5,37 / 6 

8. Трансформації 1,85 / 9 2,51 / 8 1,80 / 9 2,17 / 8 2,16 / 9 

9. Хрест 7,77 / 4 8,37 / 4 9,38 / 4 8,08 / 4 8,40 / 4 

 

В усіх підгрупах перші три рангові місця за мірою значущості посідає 

антропоморфічна (наприклад, образ Бога як бородатого старця з німбом) та 
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небесна («сонце», «хмарки» і т. ін.) символіка, а також символи релігійної 

(насамперед, церковної) культури. Своєю чергою, домінантною у складі першої 

сукупності образів виявилася символіка «серця», що резонує з відомим 

феноменом «українського кордоцентризму» (П. Юркевич та ін.). В образно-

семантичній структурі осмислення власне «молитви» у складі експлікованих 

антропоморфічних метафор найчастотнішим є символ «руки/долоні». 

Смисловий (персональний) рівень пов’язаний з індивідуальними 

психосемантичними структурами. За шкалами СД оцінено процес канонічної 

молитви «Отче наш» у цілому (тобто таким, яким його сприймає та осмислює 

особа, котра молиться). У результаті застосування факторного аналізу та 

інтерпретації експлікованих факторів з’ясовано домінантні категоріально-

смислові структури персонального розуміння релігійного дискурсу в контексті 

різних рівнів РА: найнижчого – «Раціональна і добра близькість» (найістотнішу 

факторну вагу має шкала «розумна» – 0,72); нижчого за середній – «Добра 

близькість і сила» (найбільша факторна вага у шкал «добра» та «рідна» – 0,75 і 

0,74); вищого за середній – «Добра впорядкованість і сила» (найбільша факторна 

вага у шкал «добра» та «світла» – по 0,75); найвищого – найбільш багатоаспектна 

«Хороша та приємна сила, близькість, впорядкованість, раціональність» 

(домінантні факторні ваги у шкал «хороша» та «світла» – 0,92 і 0,91). 

Назагал встановлено типи шкал, які переважають у найбільш значущих 

факторах за рівнями РА: на найнижчому – «оцінка» та «активність»; на нижчому 

за середній – «оцінка» та «сила»; на вищому за середній – «оцінка», «сила» та 

«впорядкованість»; на вищому за середній – також «оцінка», «сила» та 

«впорядкованість», але до складу оцінних увійшли всі можливі їх види 

(«загальні», «моральні», «перцептивні», «емоційні», «інтелектуальні»). 

Таким чином, чим вищим є рівень РА особистості, тим інтегрованіше вона 

сприймає та розуміє релігійний дискурс, оскільки в категоріально-смислових 

структурах релігійної дискурсивної особистості гармонійніше поєднуються різні 

типи основних психосемантичних шкал (за Ч. Осгудом, В. Петренко та ін.): 

глобальна «оцінка» із «силою» та «впорядкованістю». Разом із тим, фактор 

«активності», у зв’язку з відносною слабкістю мотиваційно-цільового контексту 

РА (за винятком прагматично орієнтованої появи  у складі першого фактору в 1-й 

підгрупі – «Я активний для себе»), є малозначущим смисловим аспектом 

персонального розуміння релігійного дискурсу. 

Значеннєвий (інтерперсональний) рівень пов’язаний із категоріальними 

структурами канонічного релігійного дискурсу. За результатами застосування 

авторської методики «Зустрічний релігійний дискурс» виокремлено універсальні 

релігійні категорії, підкатегорії та відповідні лексеми: 1) «Буття та його загальні 

атрибути» – до її складу, наприклад, входить підкатегорія «Місце буття Бога та 

людей» з лексемами «(на) небі» та «(на) землі»; підкатегорія «Рушійні сили 

буття» – з лексемами «сила» й «воля» та ін.; 2) «Людина та її земне буття» – 

підкатегорія «займенники», куди увійшли, зокрема, лексеми «Ми» та «Я» й ін.;               

3) «Бог, Його ім’я та атрибути» – наприклад, підкатегорія «Дії та стани Бога» з 

лексемами «хоче», «створює», «править», «бачить» та ін.; підкатегорія «Атрибути 

Бога та Його Царства» з лексемами «Святий», «Всесильний» та ін.; 4) «Молитва 
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та її складові» – наприклад, підкатегорія «Прохання та допомога» з лексемами 

«(щоб) було», «прошу», «дай» та ін.; 5) «Заборонене (гріховне)» – наприклад, 

лексеми «гріхи», «спокуси», «вороги», «біди» та ін.; 6) «Належне (духовне)» – 

наприклад, лексеми «віра», «добро», «любов», «мир» та ін.  

Встановлено відмінності кількісної міри репрезентованості виокремлених 

універсальних категорій у релігійних дискурсах осіб із різними рівнями РА               

(рис. 3). 
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Рис. 3. Відносна кількість базових категорій релігійного дискурсу 
Примітка. 1 – «Буття та його загальні атрибути», 2 – «Людина та її земне буття»,                 

3 – «Бог, Його ім’я та атрибути», 4 – «Молитва та її складові», 5 – «Заборонене (гріховне)»,                  

6 – «Належне (духовне)»; ряд 1 – канонічна молитва «Отче наш», ряд 2 – дискурси у 1-ій 

підгрупі, ряд 3 – у 2-ій, ряд 4 – у 3-ій, ряд 5 – у 4-ій. 

 

На всіх рівнях РА узагальнені релігійні дискурси відрізняються за 

значеннєвою структурою від жанрового прототипу – молитви «Отче наш». Так, 

якщо в канонічній молитві релігійний дискурс стосується, насамперед, буття як 

такого, а також земного буття людини зокрема, то у «зустрічних» релігійних 

дискурсах посилюється значущість осмислення категорії Бога та різних складових 

власне самої молитви. Крім того, порівняно з молитвою-оригіналом, спадає 

частотність вербальних репрезентантів категорії забороненого й одночасно 

зростає – категорії належного. Зазначена тенденція пов’язана зі спаданням на 

вищих рівнях РА відносної кількості заборонних часток «не». 

З’ясовано, що канонічна молитва «Отче наш» є прототипним звертанням від 

імені «Ми» (відносна кількість «Ми» від усіх займенників – 69,23 %) як 

колективного, збірного інтернального суб’єкта безпосередньо до Бога (відносна 

кількість «Ти» – 30,77 %). Натомість у «зустрічних» релігійних дискурсах, по-

перше, відносна кількість двох згаданих типів займенників у всіх підгрупах є 

суттєво меншою, хоча і спостерігається тенденція її зростання від найнижчого до 

найвищого рівнів РА («Ми» – з 37,10 % до 43,18 % та «Ти» – з 4,83 % до 7,51 %); 

по-друге, з’являється з вагомою та відносно стабільною частотністю проявів 

екстернальний агент у формі займенників «Він/Вони», а також індивідуальне 

«Я/Моє», які відсутні в молитві «Отче наш». Зокрема, персональне «Я» у всіх 
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підгрупах залишається на практично незмінному рівні (відповідно, 4,57 %; 6,88 %; 

4,62 %; 4,03 %), у зв’язку з чим відносна кількість «Ми» навіть наближено так і не 

досягає прототипного показника. 

Отже, якщо в канонічній молитві на інтерперсональному рівні розуміння 

вербально відтворюється ідеальна для вірян єдність Бога, як спільного Батька, і 

людства в цілому, то у власному її осмисленні релігійна дискурсивна особистість, 

з одного боку, штучно додає комунікативні бар’єри (у формі екстернального 

агента), з іншого – провокує та посилює егоцентричність свого звертання до Бога 

(поява «Я»). У зв’язку із зазначеною тенденцією констатовано ослаблення 

первинного гуманістичного потенціалу християнської релігії, одним із символів 

чого є канонічна молитва «Отче наш». 

У шостому розділі «Особистісні чинники, механізми, кореляти 

релігійної активності й розуміння релігійного дискурсу» з’ясовано особистісні 

чинники розуміння релігійного дискурсу (основні типи ідентичностей, базові 

риси, механізми психологічного захисту, особливості переживання суб’єктивного 

благополуччя) в їх взаємозв’язку на різних рівнях РА; виокремлено й 

охарактеризовано чотири типи релігійної дискурсивної особистості порівняно з 

атеїстичною особистістю. 

Встановлено емпіричне співвідношення теоретично виокремлених типів 

ідентичностей (соціальної, персональної, наративної, трансперсональної) 

особистості в контексті рівнів РА. Зокрема, емпірично експлікована в окремих 

респондентів (224 особи – 41,25 %) релігійна ідентичність, що репрезентується 

самохарактеристиками «віруюча (ий) в Бога», «християнка (ин)» і т. ін. (рис. 4). 
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Рис. 4. Співвідношення середніх показників базових типів ідентичностей у 

підгрупах із різними рівнями РА 
Примітка. Ідентичності: 1 – соціальна, 2 – персональна, 3 – наративна, 4 – 

трансперсональна, 5 – релігійна; ряд 1 – у 1-ій підгрупі, ряд 2 – у 2-ій, ряд 3 – у 3-ій, ряд 4 – у           

4-ій. 

З’ясовано, що з досліджених ідентичностей домінантним типом в усіх 

підгрупах є персональна; релігійна – експлікується найрідше. Всі рівні РА 

поєднує лише одна тенденція: до значущого оберненого зв’язку релігійної та 

персональної ідентичностей (r1 = -0,39 при р = 0,001; r2 = -0,36 при р = 0,001;                  

r3 = -0,22 при р = 0,01; r4 = -0,33 при р = 0,001). Майже на всіх рівнях РА (крім 

вищого за середній) існує тенденція до значущого прямого зв’язку релігійної та 
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соціальної ідентичностей (r1 = 0,30 при р = 0,001; r2 = 0,36 при р = 0,001, r4 = 0,28 

при р = 0,01). Крім того, на найнижчому і нижчому за середній рівнях РА існує 

тенденція до значущого прямого зв’язку релігійної та трансперсональної 

ідентичностей (r1 = 0,23 при р = 0,01; r2 = 0,20 при р = 0,05). Це свідчить, що 

динаміка особистісного контексту розуміння релігійного дискурсу в його 

поєднанні із загальним контекстом – релігійною активністю, є нелінійною й 

дискретною, що відповідає сучасним теоріям і принципам синергетичного 

розвитку особистості. Разом із тим, між релігійною та наративною 

ідентичностями відсутні значущі зв’язки в усіх підгрупах, що підтверджує 

попередньо емпірично доведену загальну слабкість мотиваційно-цільового 

аспекту РА. 

З’ясувалося, що, незалежно від рівня РА, у респондентів найяскравіше 

виражена «гіпотимія» (фактор «О»), а саме: почуття вини, сповненість страхом і 

тривогою, схильність до самозвинувачення, невпевненість у собі, пригніченість, 

чутливість до реакцій навколишніх та ін. Відповідно, найменшою мірою майже в 

усіх підгрупах проявляється «сила Я» (фактор «С»), що свідчить про схильність 

до емоційної нестійкості, вразливості, поступливості, втомлюваності. Виняток із 

такої загальної тенденції становить особистісний профіль респондентів із 

найвищим рівнем РА, в якому, крім «гіпотимії», високою є «премсія» (фактор 

«І»), пов’язана з чуйністю, залежністю, очікуванням уваги від навколишніх, 

терплячістю та ін. Значущі відмінності між підгрупами виявлено за показниками: 

«супер-Его» (фактор «G» – Н = 12,91 при р = 0,05), «алексії» (фактор «L» –                           

Н = 7,93 при р = 0,05) та «консерватизму» (фактор «Q1» – Н = 21,30 при                                      

р ≤ 0,001), які істотно зростають одночасно з посиленням РА особистості. 

Емпірично встановлено зв’язки рівнів РА й міри напруженості механізмів 

психологічного захисту особистості. Зокрема, існують істотні, на достатньому й 

високому рівні значущості, відмінності між підгрупами за проявами таких 

механізмів психологічного захисту: заперечення  (Н = 22,04 при р ≤ 0,001), 

компенсації (Н = 7,85 при р = 0,05), гіперкомпенсації (Н = 21,85 при р ≤ 0,001) та 

раціоналізації (Н = 19,91 при р ≤ 0,001). А саме: разом зі зростанням рівня РА 

суттєвіше посилюється вплив механізму гіперкомпенсації, дещо меншою мірою – 

механізмів заперечення та раціоналізації, позаяк впливовість механізму 

компенсації, навпаки, послаблюється. 

Власне при розумінні релігійного дискурсу на найнижчому рівні РА 

найбільше проявляється механізм гіперкомпенсації, на проміжних рівнях – 

заперечення, на найвищому рівні – заперечення, гіперкоменсації та раціоналізації 

водночас. Остання тенденція підтверджує попередньо встановлений найбільш 

багатоаспектний загальний контекст розуміння релігійного дискурсу саме на 

найвищому рівні РА. 

У контексті емотивних індикаторів суб’єктивного благополуччя значущі 

відмінності між особами з різними рівнями РА виявлено тільки за 

самохарактеристикою «Я дуже турбуюся про свою роботу (навчання)» (Н = 16,55 

при p ≤ 0,001). Більшою мірою згодні з цим твердженням особи з вищими рівнями 

РА (x ̅, відповідно, – 1,92 і 2,20), аніж з нижчими рівнями РА (x̅ – 1,78 і 1,84). 
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З’ясування та порівняння міри суб’єктивного задоволення основними 

сферами власного життя свідчить про значуще більші його показники на вищому 

за середній та найвищому рівнях РА: 1) «робота/навчання» (Н = 9,94 при p = 0,02; 

x̅1 – 3,47, x̅2 – 3,47, x ̅3 – 3,68, x̅4 – 3,66); 2) «стосунки у сім’ї» (Н = 8,74 при                          

p = 0,03; x̅1 – 3,97, x̅2 – 3,93, x̅3 – 4,21, x ̅4 – 4,12); 3) «харчування» (Н = 8,26 при                 

p = 0,04; x̅1 – 3,89, x̅2 – 3,41, x̅3 – 4,14, x̅4 – 4,06); 4) «спілкування»  (Н = 9,13 при               

p = 0,03; x̅1 – 3,89, x ̅2 – 3,94, x̅3 – 4,20, x̅4 – 4,05); 5) «життєві перспективи»                      

(Н = 15,85 при p = 0,001; x̅1 – 3,47, x̅2 – 3,44, x̅3 – 3,70, x̅4 –  3,77). Отже, зростання 

рівня РА, на тлі посилення механізмів заперечення та гіперкомпенсації, пов’язане 

зі зростанням міри суб’єктивної задоволеності особистістю своєю учбовою (або 

трудовою) діяльністю, стосунками в сім’ї, спілкуванням, харчуванням і 

життєвими перспективами. Разом із тим, переживання глобального емотивного 

благополуччя не залежить від рівня РА. 

У результаті факторного аналізу показників суб’єктивного благополуччя та 

аспектів РА в підгрупах виокремлено значущі категоріально-смислові структури 

на різних рівнях РА: 1) на найнижчому – 5 факторів (62,53 % дисперсії), серед 

яких лише один пов’язаний із релігійним дискурсом («Складні афективні 

переживання у процесі молитви»); 2) на нижчому за середній – 6 факторів                   

(63,02 % дисперсії), серед яких три пов’язані з різними аспектами релігійного 

дискурсу («Астенічні емоції під час молитви», «Стенічні емоції під час молитви», 

«Бути почутим Богом / Досягнення стану душевної рівноваги»); 3) на вищому за 

середній – 5 факторів (56,56 % дисперсії), серед яких 2 пов’язані з релігійним 

дискурсом («Астенічні емоції під час молитви / Невіра в можливість бути 

почутою Богом» та «Стенічні емоції під час молитви / Втеча від її істинного 

призначення»); 4) на найвищому – 6 факторів (63,05 % дисперсії), серед яких 

одразу 4 пов’язані з релігійним дискурсом («Астенічні емоції під час молитви», 

«Мета молитви – спілкування з Богом», «Стенічні емоції під час молитви», «Бог 

чує людину, котра молиться»). 

З’ясовано, що істотне зростання міри задоволеності окремими аспектами 

життя на вищих рівнях РА зумовлене, по-перше, посиленням загальної 

внутрішньої інтегрованості суб’єктивного благополуччя (проявляється у 

збільшенні кількості шкал, що входять до складу першого як найвагомішого в 

кожній підгрупі фактору); по-друге, спочатку дифузно поєднані у релігійному 

дискурсі стенічні й астенічні емоції (на найнижчому рівні РА) проходять через 

стадію смислової опозиційності із внутрішньою мотивацією (на проміжних рівнях 

РА) та досягають гармонізації в контексті віри особистості в можливість бути 

«почутою Богом» (на найвищому рівні РА).  

Узагальнення отриманих результатів дало можливість виокремити й 

охарактеризувати типи релігійної дискурсивної особистості (РДО) й відповідні 

основні види розуміння релігійного дискурсу: 1) когнітивно-прагматична – 

розуміння-когніція; 2) афективно-амбівалентна – розуміння-емпатія, або 

розуміння-передчуття; 3) афективно-комунікативна – розуміння-емпатія та 

розуміння-відтворення; 4) афективно-когнітивно-комунікативна – розуміння-

емпатія, розуміння-когніція та розуміння-відтворення. В цілому підтверджено 
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автентичну для християнства релігійну дискурсивну модель світу, окреслену 

канонічною молитвою «Отче наш»: «Ми, діти Божі / Бог, наш спільний Отець», до 

якої релігійна дискурсивна особистість синергійно наближається з кожним вищим 

рівнем РА (табл. 3). 

Таблиця 3 

Типи релігійної дискурсивної особистості (РДО) 

та основні аспекти розуміння релігійного дискурсу 
Рівень 

РА 

Умовна 

назва типу 

РДО 

Базові 

метафори 

Глибинний 

особистісний 

смисл 

Провідна  

вербальна 

категорія 

Ідентичність 

(позитивно 

корелює з 

релігійною) 

Найниж-

чий 

Когнітивно-

прагматична 

«Релігія – це мій 

розумний шлях 

до 

Бога» та образ 

«руки/долоні» 

«Раціональна 

та добра 

близькість», а 

також 

«Активність» 

«Молитва та 

її складові» 

(«прохання» 

та ін.) 

Соціальна + 

трансперсо-

нальна 

Нижчий 

за 

середній 

Афективно-

амбівалентна 

«Релігія – це 

добрий спосіб 

зцілення і тіла, і 

душі» та образ 

«руки/долоні» 

«Добра 

близькість та 

сила» 

«Бог, Його 

ім’я та 

атрибути» 

(«Бог» та ін.) 

Соціальна + 

трансперсо- 

нальна 

(слабші 

кореляції) 

Вищий 

за 

середній 

Афективно-

комунікатив-

на 

«Релігія – це 

світлий заряд, 

що знищує 

душевний біль» 

та образ 

«руки/долоні» 

 

«Добра 

впорядкова-

ність і сила» 

«Бог, Його 

ім’я та 

атрибути» 

(«Бог» і 

«Господь» 

та ін.) 

_____ 

Найви-

щий 

Афективно-

когнітивно-

комунікатив-

на 

«Релігія – це 

світла 

наповненість 

серця Богом» і 

образи 

«руки/долоні» та 

світлого 

«Божого Слова» 

«Хороша та 

приємна сила, 

близькість, 

впорядкова-

ність, раціо-

нальність» 

«Бог, Його 

ім’я та 

атрибути» 

(«Бог» і 

«Батько» та 

ін.) 

Соціальна 

 

Атеїзм є контраверсійною щодо релігії формою суспільного 

матеріалістичного світогляду, носієм якого є атеїстична особистість. Вона не 

вірить у Бога та святих, не переживає відповідні почуття і не виконує релігійно 

релевантні дії (моління, сповідання, причащання тощо), тобто характеризується 

відсутністю релігійної активності. 

Результати, отримані у двох контраверсійних підгрупах, свідчать про 

найбільшу значущість антропоморфічної (соматичної) метафоричної символіки як 

базової при осмисленні релігійних концептів і атеїстичними, й високорелігійними 

особами (19,92 % від загальної кількості експлікованих зображень в атеїстичній 

вибірці та 15,81 % – у вибірці з найвищим рівнем РА). Крім того, незалежно від 

світоглядних переконань, розуміння базових релігійних концептів здебільшого 

опосередковується архетипним символом «вогню», конкретними репрезентантами 
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якого є, зокрема, образи «сонця» (концепт «Бог») та «вогнища» (концепт 

«Пекло»), а також символом «хреста». Ця та інша універсальна символіка 

наповнюється унікальним релігійним та особистісним смислом вже на інших – 

персональному й інтерперсональному – рівнях розуміння релігійного дискурсу. 

Порівняння підгруп свідчить про існування істотніших зв’язків різної 

спрямованості між основними типами ідентичностей у високорелігійних осіб. 

Лише у цій підгрупі існує тенденція значущості прямих або обернених зв’язків 

між ідентичностями: соціальною та трансперсональною (r = 0,36 при                      

р = 0,001), соціальною та наративною (r = -0,32 при р = 0,001), а також 

персональною та наративною (r = -0,22 при р = 0,05). Виняток – негативний 

зв’язок між наративною та трансперсональною ідентичностями, який є приблизно 

рівноцінним в обох підгрупах. Описана тенденція пояснює істотну 

персоналізованість, психологічну близькість Бога для релігійних особистостей, 

котрі ідентифікуються як з Ним особисто, так і з релігійними спільнотами; а 

зазначений виняток підтверджує слабкість мотиваційно-цільової ланки не тільки 

релігійної, а й соціальної, міжособистісної активності досліджених осіб. 

Опис окреслених тенденцій доповнено порівнянням експлікованих й 

узагальнених шістнадцятифакторних особистісних профілів у підгрупах. Значущі 

відмінності між атеїстичними й високорелігійними особами існують за такими 

факторами: 1) «А» («шизотимія – афектотимія») – U = 354,50 при р = 0,05;                       

x̅1 = 5,38 і x ̅2 = 6,29; 2) «С» («слабкість Я – сила Я») – U = 347,00 при р = 0,04;                     

x̅1 = 5,22 і x̅2 = 4,26; 3) «Е» («конформність – домінантність») – U = 332,50 при                          

р = 0,02; x ̅1 = 6,66 і x ̅2 = 5,68; 4) «G» («низьке супер-Его – високе супер-Его») –               

U = 258,50 при р = 0,001; x ̅1 = 4,28 і  x̅2 = 5,84; 5) «L» («алексія – протенсія») –                

U = 344,00 при р = 0,03; x̅1 = 7,03 і x ̅2 = 6,23; 6) «N» («прямолінійність – 

дипломатичність») – U = 287,00 при р = 0,004; x ̅1 = 4,72 і x ̅2 = 6,16; 7) «О» 

(«гіпертимія – гіпотимія») – U = 286,00 при р = 0,003; x ̅1 = 5,91 і x ̅2 = 7,29;                       

8) «Q1» («консерватизм – радикалізм») – U = 161,00 при р = 0,001; x ̅1 = 7,50 і                              

x̅2 = 4,94. 

Отже, порівняно з атеїстичними, високорелігійні особи є більшою мірою 

відкритими, довірливими, імпульсивними, експресивними; вони істотніше 

підпадають під вплив моральних інтроектів «супер-Его»; є більш соціально 

стриманими, поміркованими, витонченими; чутливими до зауважень і критики, 

боязкими й невпевненими у собі. Разом із тим, атеїстичні особи характеризуються 

істотно сильнішим «Я», тобто є емоційно стійкішими; більш незалежними, 

самовпевненими, сміливими; недовірливими, високомірними, схильними до 

суперництва; також вони володіють критичнішим мисленням, меншою мірою 

довіряють авторитетам, більш  терплячі до суперечностей та змін. 

Встановлено також значущі відмінності між підгрупами за мірою 

впливовості механізмів психологічного захисту: заперечення (U = 260,00 при                      

р = 0,001), гіперкомпенсації (U = 154,00 при р = 0,001) та раціоналізації                                    

(U = 260,00 при р = 0,001). Всі вони істотно потужніші у високорелігійних осіб. 

Крім того, значущі відмінності між підгрупами існують за такими 

емотивними індикаторами суб’єктивного благополуччя: 1) «Я задоволена тим, як 
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пройшов останній рік мого життя» (U = 346,00 при р = 0,03); 2) «Моє 

благополуччя розладналося» (U = 318,50 при р = 0,01); 3) «Я почуваюся 

щасливою людиною» (U = 314,50 при р = 0,01); 4) «У моєму житті є джерело 

радості та підтримки» (U = 260,00 при р = 0,001), тобто високорелігійні особи 

більшою мірою погоджуються майже з усіма відповідними твердженнями, за 

винятком другого з них. Разом із тим, між самооцінками конкретних аспектів 

життя між підгрупами значущі відмінності відсутні. Виняток – міра задоволеності 

«харчуванням» (U = 343,50 при р = 0,02), що є істотно більшою у 

високорелігійних осіб.  

Отже, якщо на дифузні емотивні показники суб’єктивного благополуччя 

релігійної особистості позитивно впливають вагоміші для неї захисні 

психологічні механізми заперечення та гіперкомпенсації, більш диференційованої 

оцінки задоволеності конкретними життєвими сферами цей вплив стосується 

меншою мірою. Окрім зазначених механізмів, емотивне суб’єктивне 

благополуччя високорелігійних осіб визначає й їх істотніша «афектотимія» та 

«алексія». Водночас, порівняно з атеїстичними особами, слабше «Я» та 

потужніший механізм раціоналізації нівелюють ймовірнісну на тлі переживання 

глобального суб’єктивного «щастя» гіперболізацію міри задоволеності 

конкретними аспектами власного життя. 
 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне 

дослідження розуміння особистістю релігійного дискурсу, що дає підстави 

зробити такі висновки: 

1. Дискурс є однією з категорій постнекласичної раціональності, що має 

різновекторні й багатоаспектні дефініції. Існують базові філософські, 

загальнонаукові підходи до його дослідження з відповідними ключовими 

поняттями: постструктуралістський – «ідеологія», «влада», «висловлювання»; 

інтеракціоністський (етнометодологічний) – «культура», «інтеракція», 

«конверсація»; етогенетичний – «соціальні епізоди», «людський простір», 

«дискурсивні ресурси»; діяльнісно-комунікативний – «діяльність», «комунікація», 

«мовлення»; когнітивно-мовленнєвий – «знак», «мова», «мовлення»; наративний 

– «життєвий світ», «ідентичність», «наратив» та ін. Основні положення сучасної 

дискурсивної психології в цілому зорієнтовані на гуманітарну парадигму 

досліджень: методологію соціального конструкціонізму та діалогізму, якісно-

ідеографічний підхід, міждисциплінарну дослідницьку стратегію. Насамперед, 

йдеться про процес когнітивно-мовленнєвої активності суб’єкта в конкретній 

соціально-комунікативній ситуації та результат активності, що формує динамічну 

дискурсивну картину (модель) світу. 

Систематизацію і порівняння сучасних теоретичних положень 

дискурсології та дискурсивної психології покладено в основу обґрунтування 

найважливіших складових психологічного дослідження дискурсу: особливостей 

його поліаспектного контексту та структури ідентичностей суб’єкта. 
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2. З точки зору постнекласичної психології релігії релігійний дискурс є 

основним способом, чинником, середовищем рецепції, осмислення та 

творення/перетворення релігійної картини світу в її соціальних і персональних 

масштабах та контекстах, а релігійна дискурсивна особистість, відповідно, є 

суб’єктом зазначеного процесу. Особливості релігійного дискурсу визначаються 

його основними видами: канонічним, популярним, християнським, ісламським та 

ін. У межах християнського дискурсу – католицьким, православним, 

протестантським та ін.; а також базовими жанрами – сповіддю, проповіддю, 

молитвою, ритуальними діями. Серед спільних ключових особливостей усіх видів 

релігійного дискурсу є його метафоричність. 

Прототипним жанром релігійного дискурсу є молитва як когнітивно-

мовленнєва активність у соціально-комунікативній ситуації звертання людини до 

Бога, що є необхідним першоджерелом функціонування релігійної особистості. В 

аспекті інтертекстуальності цілісної релігійної картини світу й релігійної 

активності молитва (молитовний дискурс) інтегрує в собі всі інші основні жанри 

релігійного дискурсу. Обґрунтований у роботі дискурсивний підхід до певної 

міри долає емпірично-процесуальну обмеженість традиційних наукових студій 

молитви, які переважно характеризуються одномірністю валідного 

інструментарію та монологічністю дослідницької ситуації. 

3. За результатами системного теоретико-методологічного аналізу 

розроблено структурно-рівневу концепцію розуміння особистістю релігійного 

дискурсу, основні виміри та складові якої враховують: 1) традиційний розподіл 

розуміння на рівні значень і смислів; параметрів особистісного функціонування – 

на субперсональному, персональному та інтерперсональному рівнях; 2) контекст 

як системотвірний чинник розуміння будь-якого виду й жанру дискурсу з 

основними аспектами (вимірами) – нормативно-конативним, когнітивно-

інтелектуальним, афективно-емпатійним, мотиваційно-цільовим; 3) внутрішню 

взаємодію та взаємодію із загальним психологічним контекстом (основними 

аспектами) розуміння базових теоретично обґрунтованих типів ідентичностей 

(соціальної, персональної, трансперсональної, наративної) особистості;                                

4) метафоричність як сутнісну особливість творення й розуміння релігійного 

дискурсу з різними векторами спрямованості процесів метафоризації у контексті 

різнорівневості розуміння; 5) чотири базових види розуміння релігійного 

дискурсу: розуміння-відтворення, розуміння-когніцію, розуміння-емпатію та 

розуміння-інтенцію.                                                                                                                                                

4. Згідно зі структурно-рівневою концепцією, емпірично досліджено 

релігійну активність та її аспекти як загальний психологічний контекст розуміння 

релігійного дискурсу. Виокремлено чотири основні рівні (за критерієм міри) 

релігійної активності – найнижчий, нижчий за середній, вищий за середній та 

найвищий. З’ясовано домінування таких аспектів релігійної активності у зв’язку з 

її рівнями: на найнижчому – когнітивно-інтелектуального, сутнісно 

прагматичного й зовнішньо мотивованого; на нижчому за середній – афективно-

амбівалентного і пасивного в конативному відношенні; на вищому за середній – 

афективно-емпатійного та комунікативної складової нормативно-конативного 

аспекту; на найвищому – збалансованих афективно-емпатійного, когнітивно-
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інтелектуального й нормативно-конативного аспектів зі збереженою слабкістю 

мотиваційно-цільового аспекту. 

У контексті найнижчого рівня релігійної активності найбільш значущою 

категоріально-смисловою структурою є «Бог існує, і він чує релігійну людину та 

допомагає їй», нижчого за середній – «Щось надприродне існує / Але я не 

обговорюю це з іншими», вищого за середній – «Активний обмін релігійною 

інформацією з іншими людьми» та найвищого – «Релігійна комунікація з 

любов’ю до Бога». 

5. Поряд із емпірично встановленими рівнями релігійної активності, 

виявлено основні рівні розуміння – субперсональний (символьно-архетипний), 

персональний (смисловий) та інтерперсональний (значеннєвий). Зокрема, на 

символьно-архетипному рівні розуміння релігійного дискурсу опосередковується 

такими домінантними метафоричними символами, як антропоморфічні, небесні та 

символи релігійної культури; на інтерперсональному – провідними вербальними 

категоріями є «Буття та його загальні атрибути», «Людина та її земне буття», 

«Бог, Його ім’я та атрибути», «Молитва та її складові», «Заборонене (гріховне)» 

та «Належне (духовне)». З усім тим, незалежно від рівня релігійної активності, 

релігійні дискурси за значеннєвою структурою відрізняються від жанрового 

канонічного прототипу (молитви «Отче наш») – зокрема, в напрямку посилення 

егоцентричності змісту розуміння. 

На персональному рівні розуміння вплив контексту міри релігійної 

активності є найбільш суттєвим. Індивідуальне осмислення релігійного дискурсу 

опосередковується такими домінантними психосемантичними структурами 

відповідно до рівнів релігійної активності: «раціональна та добра близькість» – на 

найнижчому, «добра близькість та сила» – на нижчому за середній, «добра 

впорядкованість і сила» – на вищому за середній, «хороша та приємна сила, 

близькість, впорядкованість, раціональність» – на найвищому. 

6. Встановлено сутнісні складові особистісного контексту розуміння 

релігійного дискурсу – сукупність актуальних типів ідентичностей, базові риси, 

механізми психологічного захисту та переживання суб’єктивного благополуччя. 

З’ясовано, що власне релігійна ідентичність найтісніше прямо корелює із 

соціальною ідентичністю, обернено – з персональною ідентичністю. Отже, 

розуміння релігійного дискурсу вписується в когнітивну концепцію особистісної 

децентрації при пізнанні людиною абстрактних сфер буття. Емпірично доведено 

складний характер зв’язків різних механізмів психологічного захисту, а також 

показників суб’єктивного благополуччя із розумінням релігійного дискурсу на 

різних рівнях релігійної активності. Зокрема, домінування в основному 

конструктивних механізмів психологічного захисту на вищих рівнях релігійної 

активності зумовлює істотно більшу задоволеність різними аспектами життя у 

високорелігійних осіб порівняно з низькорелігійними. З цими результатами 

пов’язані й істотною мірою яскравіші в особистісних профілях високорелігійних 

осіб такі базові риси, як «супер-Его», «алексія» та «консерватизм». 

7. Виокремлено чотири типи релігійної дискурсивної особистості: 

когнітивно-прагматичну, афективно-амбівалентну, афективно-комунікативну й 

афективно-когнітивно-комунікативну. Зокрема, на найвищому, як і на 
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найнижчому рівнях релігійної активності, когнітивний параметр раціональності 

входить до найвагоміших категоріально-смислових структур релігійної 

дискурсивної особистості. Але на найвищому рівні релігійної активності це – вже 

не егоцентрична раціональність індивідуально бажаючого «Я» (когнітивно-

прагматичний тип), а людиноцентрована осмисленість «Ми»-переживання 

(афективно-когнітивно-комунікативний тип). 

Експліковано спільні символьно-архетипні основи розуміння особами з 

контраверсійними світоглядними переконаннями – атеїстами й релігійними, 

базових концептів релігійної картини світу. До них належать архетипи «Мудрого 

Старця» і «Вогню», схема людського тіла та символ «хреста». Порівняння 

особистісних профілів високорелігійних й атеїстичних осіб свідчить про значуще 

більші «афектотимічність», «алексичність», «дипломатичність», «конформність», 

«консервативність», сильніше «супер-Его» і водночас слабше «Я» 

високорелігійних осіб. Вони істотно більшою мірою підпадають під вплив 

захисних психологічних механізмів заперечення, гіперкомпенсації та 

раціоналізації. Водночас, хоча високорелігійні особи глобально почуваються 

щасливішими та благополучнішими, проте між показниками індивідуальної 

задоволеності конкретними аспектами життя між ними й атеїстичними особами 

значущі відмінності відсутні.  

Перспективами подальших досліджень можуть бути розробки різних 

аспектів розуміння релігійного дискурсу: гендерних, вікових, етнічних; вивчення 

особливостей розуміння релігійного дискурсу в інших країнах та в інших світових 

релігіях; з’ясування значущості невербальних складових; виявлення впливу 

хронотопних чинників; аналіз зв’язків із іншими особистісними властивостями, 

зокрема, з когнітивними стилями.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Савелюк Н. М. Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу. 
– На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія; історія психології. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2018. 

У роботі розкрито загальнофілософські, загальнонаукові, психологічні та 

міждисциплінарні аспекти дискурсу та релігійного дискурсу зокрема; з’ясовано 

його основні види й жанри; охарактеризовано системотвірні психологічні виміри 

розуміння: когнітивно-інтелектуальний, афективно-емпатійний, мотиваційно-

цільовий, нормативно-конативний. Розуміння релігійного дискурсу теоретично й 

емпірично досліджено у загальному психологічному контексті релігійної 

активності особистості, а також на базових його рівнях: символьно-архетипному 

(субперсональному), смисловому (персональному) та значеннєвому 

(інтерперсональному). Розкрито метафоричність як сутнісну складову релігійного 

дискурсу й охарактеризовано відповідні базові метафори. Обґрунтовано поняття 

релігійної дискурсивної особистості й емпірично виявлено чотири її типи: 

когнітивно-прагматичний, афективно-амбівалентний, афективно-комунікативний 

та афективно-когнітивно-комунікативний. Співставлено особливості базового 

символьно-архетипного рівня розуміння, а також структури ідентичностей, 

особистісних профілів,  захисних психологічних механізмів і показників 

суб’єктивного благополуччя у двох світоглядно контраверсійних вибірках – 

атеїстичних і високорелігійних осіб. 

Ключові слова: дискурс, розуміння, релігійний дискурс, релігійна 

активність, особистість, релігійна дискурсивна особистість, атеїстична 

особистість. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Савелюк Н. М. Психология понимания личностью религиозного 

дискурса. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук 

по специальности 19.00.01 – общая психология; история психологии. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 

2018. 

В работе раскрыто общефилософские, общенаучные, психологические и 

междисциплинарные аспекты дискурса и религиозного дискурса в том числе; 

выяснено его основные виды и жанры; охарактеризовано системообразующие 

психологические измерения понимания: когнитивно-интеллектуальный, 

аффективно-эмпатийный, мотивационно-целевой, нормативно-конативный. 

Понимание религиозного дискурса теоретически и эмпирически исследовано в 

общем психологическом контексте религиозной активности личности, а также на 

базовых его уровнях: символьно-архетипном (субперсональном), смысловом 

(персональном) и значениевом (интерперсональном). Раскрыто метафоричность 

как сущностную составляющую религиозного дискурса и охарактеризовано 

соответствующие базовые метафоры. Обосновано понятие религиозной 

дискурсивной личности и эмпирически обнаружено четыре ее типа: когнитивно-

прагматический, аффективно-амбивалентный, аффективно-коммуникативный и 

аффективно-когнитивно-коммуникативный. Соотнесено особенности базового 

символьно-архетипного уровня понимания, а также структуры идентичностей, 

личностных профилей, защитных психологических механизмов и показателей 

субъективного благополучия в двух мировоззренчески контраверсионных 

выборках – атеистических и высокорелигиозных личностей. 

Ключевые слова: дискурс, понимание, религиозный дискурс, религиозная 

активность, личность, религиозная дискурсивная личность, атеистическая 

личность. 

 

SUMMARY 

Saveliuk N. M. Psychology of personality’s comprehension of religious 

discourse. – On the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of Doctor of Psychological Sciences on 

specialty 19.00.01 – General Psychology; History of Psychology. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. – Kyiv, 2018. 

The thesis represents the scientific theoretical substantiation and the 

comprehensive empirical study of comprehending religious discourse through general 

psychology, as well as such interdisciplinary branches as discursive psychology and 

psycholinguistics. 

On the ground of a pre-substantiated psychological definition of the «discourse» 

category, the definition of religious discourse has been observed as the process of 

cognitive-speech activity in a religiously relevant social and communicative situation, 

which involves the reception, transmission and/or creation (compilation) of certain 
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religious texts in a certain context, and as the current result of this activity, which 

creates the corresponding discursive picture (model) of the world. The concept 

«religious discursive personality» has been introduced and substantiated. It refers to a 

person who believes in God or, at least, internally accepts the idea of His being and 

appropriately perceives, comprehends, reproduces (as a recipient) and/or creates 

religious discourses (as an author/a co-author), and with their help reproduces and 

simultaneously forms himself/herself, meaningful оthers and the whole surrounding 

world. 

А psychological conception of comprehending religious discourse has been 

developed and substantiated. It possesses the following systemic components: 1) the 

subject of comprehending – a religious discursive personality; 2) the context of 

comprehending with such main dimensions as regulatory-behavioral, cognitive-

intellectual, motivational-target and affective-empathy aspects; 3) basic levels of 

personality’s comprehending – semantic (interpersonal) and sense (personal);                       

4) basic linguistic-figurative form of expression of meaning – a metaphor (basic 

metaphor). A subpersonal symbolic-archetypal level of comprehending, which 

constitutes both personal and interpersonal levels, has been considered separately. 

According to the proposed conception, four basic notional fields, in which a 

religious discursive person stays alternately or simultaneously in the process of 

comprehending the religious discourse, and the corresponding basic types of 

comprehension have been distinguished: a religious-normative field – comprehension-

reproduction; a cognitive-intellectual field – comprehension-cognition; a motivational-

target field – comprehension-intention and an affective-empathy field – comprehension-

empathy. 

According to the empirical research results, the peculiarities of religious activity 

of Ukrainian respondents have been described on four basic, statistically different 

levels: the lowest and a lower than average levels, a higher than average and the highest 

levels. Due to the application of the process of factor analysis, explication and 

interpretation of the obtained data, the categorical-notional structures of religious 

activity of personalities with different levels have been described and analyzed. 

The archetypal-semantic, deep nature of the explicated figurative-metaphorical 

structures has been empirically confirmed in the study by the fact that, regardless of the 

level of religious activity, the anthropomorphic (in particular, «somatic») and 

«heavenly» («the sun», «clouds», etc.) symbols, as well as the symbols of religious 

culture are the most important among four subgroups of respondents. Differences in 

categorical-semantic structures of comprehending a canonical prayer through the 

semantic differential method have been researched and described on the personal 

(sense) level of comprehension; due to author’s own technique «mutual religious 

discourse» psycholinguistic universals (basic verbal categories and discursive markers 

through which the comprehending of religious discourse takes place) have been 

identified and analyzed on the interpersonal (semantic) level of comprehension. 

According to the results of the whole study, four basic types of religious 

discursive personality with the corresponding leading types of comprehending the 

religious discourse have been distinguished and described: cognitive-pragmatic (the 

main form of comprehension is comprehension-cognition; the key metaphor is «religion 
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is my wise path to God»); affective-ambivalent (the main form of comprehension is 

comprehension-empathy, or comprehension-anticipation; the key metaphor is «religion 

is a good and native means that heals both the body and the soul»); affective-

communicative (the main forms of comprehension are comprehension-empathy and 

comprehension-reproduction; the key metaphor is «religion is a bright charge that eases 

emotional pain»); affective-cognitive-communicative (the main forms of 

comprehension are comprehension-empathy, comprehension-cognition and 

comprehension-reproduction; the key metaphor is «religion is the bright fullness of the 

heart by God»). 

The comparison of personal profiles of highly religious respondents with the 

samples of subjects that have identified themselves as atheists makes it possible to state 

a statistically significant «affectivity», «trusting», «diplomacy», «conformity», 

«conservatism», supreme power of «super-Ego» and a weaker «Ego» of the first. 

Accordingly, they are significantly more affected by protective psychological 

mechanisms of negation, hypercompensation and rationalization. It has been revealed 

that although generally high-religious respondents feel «happier» and «safer», there are 

practically no statistically significant differences (with the exception of «nutrition») on 

the level of satisfaction with specific significant aspects of real life between them and 

atheistic personalities. Common symbolic-archetypal bases of comprehending by 

respondents with different, controversial philosophical beliefs of the fundamental 

concepts of the religious picture of the world have also been stated: the archetypes of 

«Wise Old Man» and «Fire», the symbols of the human body and the symbol of the 

cross, which in the context of personal and interpersonal levels of comprehending 

acquire a meaningful content. 

Keywords: discourse, comprehension, religious discourse, religious activity, 

personality, religious discursive personality, atheistic personality.  
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