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Резюме. С учетом современных научных исследований психологии личности материнство изучается в 

аспекте удовлетворенности женщиной своей материнской ролью, личностной и идентификацией. 

Самоидентичность женщины в период раннего возраста ребенка тесно связана с ее ролью матери и 

способностью собственного самовыражения. 

Ключевые слова: материнство, самосознание, самоотношение, саморегуляция. 

 

Summary. In view of modern research psychology of personality motherhood is studied in terms of satisfaction 

wife parent role, personality and gender identity. Self-identity of women in the early age of the child is closely linked to 

its role of mother and the ability to own expression. Currently, Ukraine is the transformation of traditional stereotypes 

reproductive behavior, changing family patterns vidnosyn.Vid how the phenomenon of motherhood will be reflected in 

the consciousness of women depends largely on acceptance or exclusion as a mother. All this makes us pay attention to 

the problem of motherhood. After analyzing the structure of the problem of identity in different theories, it was 

determined that the structural elements highlighted I. Chesnokova fully reveal the identity of the mother. So 

consciousness is a community of three parties: cognitive (self-knowledge) emotional value (self-attitude) and action-

willed or regulatory (self-regulation). Self-awareness - is a complex mental process, the essence of which lies in the 

perception of the personality of many "images" of himself in different situations, activities and conduct in all forms of 

interaction with other people and combined these images into a single holistic education - the idea and the concept his 

own "I" as the subject, which is different from other subjects. The identity of the woman in the early ontogenesis the 

child is under three years is closely related to the personality of the child, and is due to biological and psychological 

factors. But at the end of this period, when the child's personality becomes more independent, self-formed child, person 

women also logically should vary according to the situation. Therefore, it becomes necessary to investigate the self-

identity of the mother. 

Key words: motherhood, self-knowledge, self-attitude, self-regulation. 

 

 

УДК 159.923:[2-582:130.123.4]               В.О. САВУЛЯК 

 

РЕЛІГІЙНИЙ ДОСВІД ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЇЇ ДУХОВНОСТІ 

 

Для сучасної академічної психології видається важливим і необхідним вивчення духовної складової 

людини. У статті розглянуто ті організаційні та ціннісно-нормативні характеристики релігії як соціального 

інституту, що створюють умови для духовного розвитку особистості. Також проаналізовано результати 

дослідження особистісних змін внаслідок переживання релігійного досвіду адептів біблійного неокульту – 

«Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів» (мормонів). 

Ключові слова: особистість, духовність, релігійність, неокульти, метод семантичного диференціалу. 

 

Постановка проблеми. За останні кілька років відчувається особлива потреба в релігії та розумінні її 

психологічних аспектів. Разом з тим росте популярність практичної психології, центральною проблемою якої є 

надання допомоги людині в конкретних життєвих труднощах: як поліпшити стосунки з людьми, як пережити 

невдачі свої чи своїх близьких людей, як знайти сенс життя. Релігія не тільки дає відповіді на ці важливі 

життєві питання, але й прояснює найважливіші моральні проблеми, зберігаючи при внутрішній глибині 

достатню зовнішню простоту, своєрідну цілісність і впорядкованість. 

Теоретичному аналізові такого психологічного феномену, як релігійність особистості, обґрунтуванню 

можливостей психотерапії та психологічного консультування на засадах християнства було приділено увагу 

багатьма європейськими вченими, серед яких: В. Абраменкова, О. Бондаренко, Б. Братусь, К. Граупнер, 

П. Грінвей, Л. Гридковець, Ф. Василюк, Ю. Зенько, В. Мей, П. Річардс, В. Розін, А Пузирей, В. Слободчиков, 

В. Татенко, Д. Щедровицький, В. Юрченко та інші.  

Для створення ефективного вітчизняного психотерапевтичного і  педагогічного потенціалу обов’язково 

необхідно враховувати внутрішню ментальну релігійність народу. Тому так важливо розуміти витоки 

релігійності, з’ясувати питання про те, як основні положення тієї чи іншої релігії впливають на поведінку, 

світогляд і спілкування людей. 
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Мета статті. У своїй роботі ми намагались виявити і проаналізувати зміст особистісних змін внаслідок 

переживання дорослою людиною релігійного досвіду (на підставі результатів дослідження самоусвідомлення 

особистісних змін адептами біблійного неокульту). 

Релігійний або містичний культ (неокульт) – релігійна чи містична організація, що виникла переважно у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Нетрадиційний релігійний культ – організація, що культурно, 

ментально не була укріпленою в Україні, історично не успадкована нашим народом від попередніх поколінь, не 

притаманна його релігійній духовності. До таких організацій належить і «Церква Ісуса Христа Святих останніх 

днів» (мормони), що виникла у Сполучених Штатах Америки на початку ХІХ сторіччя, нині налічує понад 15 

мільйонів адептів, більша частина яких проживає за межами США. В Україні місіонерська діяльність мормонів 

почалась у 90-х роках минулого сторіччя. 

Результати теоретичного дослідження. Однією з внутрішніх закономірностей розвитку людської 

свідомості є прагнення осягнути сенс і суть світу, природи, самої себе, свого призначення [2; 4]. Уже в 

аморфній міфологічній свідомості були всі зародки майбутньої складної структурованої свідомості 

цивілізованого суспільства. Майбутнє онтологічне питання філософії зароджувалося, започатковувалося в 

міфологічній суспільній свідомості. Коли стала можлива релігійна свідомість, вона стала задовольняти і цю 

духовну потребу людства. Так виникла онтологічна потреба в релігії. 

Релігія як соціальний інститут функціонує на двох рівнях – ціннісно-нормативному і організаційному. 

Ціннісно-нормативний рівень являє собою систему вірувань, обрядів, ритуалів, символів, заповідей, що 

фіксуються у священних текстах. Вони формують у віруючої людини систему уявлень про будову світу, 

детермінанти її розвитку, власне місце у природі та суспільстві. В результаті у людини формуються певні 

психічні чинники, пов'язані з релігійним світоглядом – емоції, переживання, цінності, ідеї, прагнення, бажання. 

Назовні ці психічні чинники виявляються в особливій релігійній поведінці особи, в етиці і культурі її відносин з 

іншими соціальними суб'єктами. Організаційний рівень пов'язаний з утворенням релігійних організацій. Усі 

релігійні організації можна поділити на три основні групи – церкви, деномінації та секти. 

Більшість соціологів додержуються думки, що соціальний інститут релігії виконує інтегруючу, 

регулятивну, психотерапевтичну та комунікативну функції. Інтегруюча функція притаманна всім релігіям. Її 

глибоко вивчив іще Е. Дюркгейм. Прийняття певної релігії, її символів, цінностей включає людину в певну 

спільноту, а спільне виконання обрядів згуртовує людей, стабілізуючи цю спільноту. Інтегруюча функція 

насамперед поширюється на конкретну конфесію, а коли їх у суспільстві кілька, то можливі міжконфесійні 

конфлікти. Проте релігія, завдяки своєму гуманістичному спрямуванню, виконує загальну стабілізуючу роль. 

Окрім того, як інституалізована, офіційно визнана система ідей та цінностей, вона намагається підтримати 

порядок у всій тій суспільній системі, до якої вона входить, виконуючи регулятивну функцію [6]. 

Регулятивна функція полягає у підтримуванні й посиленні дії традиційних для спільноти норм поведінки 

та в здійсненні соціального контролю. Соціальний контроль інститутом релігії здійснюється як формально – 

через заохочення й покарання віруючих церковними організаціями, так і неформально – самими віруючими як 

носіями моральних норм стосовно свого оточення. Досліджуючи різні сфери людського й суспільного життя, 

М. Вебер виявив причинно-наслідковий зв’язок, за яким релігійно-етичні цінності є причиною, а поведінка 

людини – наслідком. 

Отже, регулятивна функція релігії водночас є і ціннісно-нормативною, бо вона приписує віруючим певні 

стандарти поведінки, зумовлені панівними релігійними цінностями, продиктовані релігійними канонами. 

Особливо відчутною є регулятивна функція релігії, коли виховання і первісна соціалізація людини 

відбуваються під впливом релігійних ідей і цінностей у разі, коли інститут релігії визнано державою. 

Психотерапевтична функція інституту релігії полягає в тім, що різні релігійні дійства – богослужіння, 

молитви, ритуали заспокійливо діють на людей, породжують позитивні емоції, вселяють упевненість, 

захищають від стресів. Духовний світ людини, що втратила зв’язок з навколишньою природою, який 

забезпечувала їй релігія, німецький соціолог П. Бергер назвав «бездомною свідомістю» [5; 6]. 

Комунікативна функція реалізується в процесі взаємного спілкування віруючих. Засобами спілкування є 

різні релігійні дійства, колективні моління тощо [5]. 

Усі функції релігії виконуються церквою, проте їх не слід змішувати з функціями церкви. Церква – 

організація віруючих, що склалася в процесі розвитку віровчення і об’єднання людей в межах спільної релігії. 

Для церкви притаманне існування системи обов’язкових догматів, обрядів (культів). Церква – не тільки 

релігійний заклад, а й соціальний інститут, тому вона розв’язує не лише релігійні проблеми, а й соціальні. 

Релігія вчить, що людина принципово відрізняється від інших живих істот, що вона істота не просто 

біологічна, але й духовна. Релігія твердить, що людина володіє не тільки тілом, але (головне) безсмертною 

душею, вмістилищем її особистості, розуму, серця, волі. У релігійному оточенні людина одержує відповідне 

уявлення про себе, і це стає основою її самосприйняття. Так формується її духовний потенціал, пошана до себе 

(оскільки Бог вивищив людину над усіма Своїми творіннями), мотивується її спрямовуватися до високих 

цілей [2]. 

Все це свідчить про потужний вплив релігії на свідомість і поведінку людини, на формування її 

особистості. Релігійний досвід людини є також  важливим джерелом розвитку духовності людини [1; 2; 6]. 

Для невіруючого соціальним дзеркалом є тільки люди; тільки через них він розвивається і формує своє 

«Я». Для віруючого з дитинства існує ще один суб’єкт відносин – Бог. Більше того, він виступає як головний 

орієнтир у визначенні людини. У цій ситуації сприйняття себе відбувається, головним чином, не через оцінки 
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інших людей, а через оцінку Бога. «Узагальнений іншій», на місце якого ставить себе невіруюча людина для 

оцінки себе, для віруючого є Бог. Релігійна соціалізація робить людину значною мірою незалежною від думок 

людей про неї. Людина, що оцінює себе з погляду іншого, ніби підкоряється йому, оскільки ставить його оцінку 

про себе на значуще для себе місце. Віруючий же кориться лише Всевишньому. Це дає йому можливість бути 

незалежним від інших людей [5]. 

Методики і процедура дослідження. Щоби дослідити зміст усвідомлення релігійного досвіду, ми 

використали скорочений варіант методики «Незавершені речення» (блоки: ставлення до себе, до минулого, до 

майбутнього, до протилежної статі, наявність страхів і побоювань, почуття вини, нереалізованих можливостей).   

Також спеціально для даного дослідження було розроблено варіант методики семантичного 

диференціалу [7]. Вона містить 5 об’єктів і 11 оціночних шкал. Об’єкти: Я-минуле; Я-теперішнє; Я-майбутнє; 

Людина грішна; Людина не вашого віросповідання. Перші три об’єкти дають можливість простежити, як 

людина бачить динаміку свого розвитку, оцінює зміни в собі та чого вона прагне відповідно до значущих 

релігійних цінностей. «Я-майбутнє» – це по-суті «Я-ідеальне», а «Я-теперішнє» – «Я-реальне», або так звана 

«робоча Я-концепція». 

Шкали: самотність – відкритість до контактів; байдужість – чуйність; злобність – любов; легковажність – 

осмисленість; залежність – автономність; нестабільність – стабільність; тривога – спокій; розгубленість – 

впевненість; страх смерті – прийняття неминучого; песимізм – оптимізм; (не-)значущість матеріальних 

цінностей. Для оцінки об’єктів за шкалами використовувалася 7-бальна шкала. 

У дослідженні брали участь адепти „Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів” (мормони). Вік 

досліджуваних становив від 18 до 41 року. 47,1% опитаних мають середню та спеціальну освіту, 29,4% – вищу і 

23,5% становили студенти. 

Діяльність мормонів містить доволі різні складові. Місіонери з інших країн проводять безоплатні уроки 

англійської мови. Зазвичай, такі уроки закінчуються п’ятихвилинними розповідями про Бога, пророків із 

читанням Біблії або переглядом кількахвилинних фільмів. Людей, які відвідують уроки англійської мови, 

запрошують на різні заходи дозвілля: пікніки, спортивні дні, походи в театр, ігри тощо. Гості церкви 

потрапляють у середовище з комфортним, піднесеним, вільним психологічним кліматом, веселим активним 

спілкуванням, відкритими стосунками між членами, які здаються всім задоволеними. Все це є привабливим 

стимулом і сприяє тому, що вони намагаються глибше закріпитись у цій системі стосунків. Атмосфера 

спілкування настільки вільна, що інколи закрадається думка про те що в громаді не існує ніяких заборон, але це 

не так. Ось деякі з табу: заборона вживання тютюну, алкоголю, наркотиків, відсутність статевих стосунків поза 

шлюбом; не можна оголяти ноги, передпліччя, декольте у дівчат тощо.  

Розважальні заходи, на нашу думку, це не лише спосіб заохочення нових людей, але й організація часу, а 

відтак – контроль адептів церкви.  

Узагальнюючи, можна стверджувати, що члени релігійної громади характеризуються високим 

особистісним та інтелектуальним розвитком, ерудованістю. При вивченні священних писань вони 

дотримуються проблемно-аналітичного підходу, що можна було спостерігати на заняттях інституту Євангеліє. 

Щоправда, він трохи далекий від ідеалу. Це стосується тих випадків, коли відповідати треба фразами з книг або 

так, як цього хоче почути вчитель. 

Варто додати, що ставлення адептів до участі в психологічному дослідженні було загалом позитивним, 

зацікавленим. 

Аналіз результатів дослідження. У межах статті представлено аналіз даних не за всіма отриманими, а 

лише за окремими показниками (ставлення до свого минулого і до себе у минулому, те ж – щодо майбутнього, а 

також уявлення про Я у теперішньому часі).   

У загальному ставлення до себе можна оцінити як позитивне. Зустрічається одиничний випадок 

нейтрального і два – негативного ставлення. У 40% випадків є посилання на Бога, а саме: звернення до молитви 

в ситуаціях невезіння і відчуття підтримки Бога. Одна із можливих причин високої самооцінки криється в 

сприйнятті себе в якості святих. Мормони переконані, що у цьому житті вони готуються стати богами інших 

світів. 46,7% досліджуваних вважають свої можливості майже необмеженими. 

33,3% опитаних проявляють потребу афіліації («піклуватись про інших», «мати сім’ю», «бути 

слухачем»). Вони вибирають сферу міжособистісних стосунків як ту, де в них є достатньо можливостей себе 

реалізувати. 

Нами було виділено 5 типів реакцій на фруструючу ситуацію на основі комбінування таких критеріїв: 1) 

пасивна участь (ігнорування ситуації, налаштування на позитив, сподівання) – активна участь (аналіз ситуації 

та активні дії з її вирішення); 2) позитивна реакція (ситуація не призводить до дискомфорту, не впливає на 

самооцінку) – негативна реакція (ситуація призводить до розчарувань, сумнівів у собі). Кожен адепт може 

проявляти одразу два типи реакцій залежно від ситуації . 

Переважає пасивно-позитивна реакція (66,7%). Фруструючі ситуації не викликають занепокоєння. Люди 

залишаються впевнені в собі і в тому, що все вирішиться добре. Домінування такого типу реакцій свідчить про 

те, що адепти почуваються захищеними. Їм не потрібно боятися складних життєвих ситуацій, бо є хтось, хто 

захистить і вирішить за них, і цей хтось – Бог. 

До активно-позитивного реагування вдаються 40% опитаних. Це люди, які діють за принципом: 

«Береженого Бог береже». 
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Також характерною формою поведінки у фруструючих ситуаціях є молитва – звернення до Бога (40%). 

Цей тип поведінки також можна охарактеризувати, як пасивний. 

Страхи і побоювання адептів не мають невротичного характеру. У більшості випадків їх можна 

класифікувати за Ю. Макселоном як звичайні. 33% заявили, що вони нічого не бояться. Знаходимо три різні 

варіанти, прив’язані до релігійної тематики: 

 страх залишитись без Бога. Це боязнь втратити ту опору, підтримку, захист, які дає Бог; 

 страх гріха. Людина не впевнена в собі, боїться не справитися зі своїми внутрішніми потягами, 

бажаннями і порушити норми; 

 боязнь Бога також говорить про невпевненість в собі і в своїй поведінці, можливо, є щось таке, за що 

людина боїться бути покараною. 

Ставлення до свого минулого переважно позитивне. Разом з тим, 40% опитаних, переосмислюючи своє 

минуле, вважають, що змінили б дещо в ньому. Це стосується поганого навчання, особистісних рис («був би 

сміливішим») та навіть досить кардинальних перетворень життєвих обставин («почав би все з початку»). 20% 

вважають, що прожили би так само. 

73,3% мормонів розцінюють дитинство як таке, що викликає приємні спогади. Негативне і нейтральне 

ставлення висловлюють порівно по 13,3% респондентів. 

Своє минуле адепти оцінюють по-різному, залежно від елементів. Зустрічаються випадки переважно 

негативного ставлення (20%), переважно позитивного (33,3%) і швидше негативного, ніж позитивного (46,7%). 

У деяких шкалах диференціалу можна простежити домінування того чи іншого полюсу: 

 60%мормонів характеризують себе до того, як вони стали членами церкви, небайдужими та чутливими; 

 53,3% вважають, що колись вони були залежними та розгубленими; 

 46,7% стверджують, що раніше були більш прихильними до матеріальних цінностей, ніж до духовного 

розвитку. 

Що стосується інших елементів, то для них характерна рівновага між кількістю низьких, середніх та 

високих оцінок. 

Усі адепти спостерігають у собі зміни за запропонованими рисами в бік зменшення негативних проявів і 

відповідного збільшення позитивних. Вони почуваються потрібними, відкритими, налаштованими на 

взаємодію, більш чутливими до людей, люблячими, в їхньому житті з’явились мета, смисл і стабільність, тепер 

вони більш незалежні, впевнені в собі, в своєму становищі, оптимістичні та спокійні, подолали страх смерті і 

дбають про свій духовний розвиток, а матеріальні цінності, у більшості відповідей, втратили попередній смисл. 

Але на такому стані речей ніхто не збирається зупинятись. У перспективі (Я-майбутнє) 80% мормонів 

вважають, що ці риси будуть розвинені максимально (переважає оцінка 7).  

У блоці «ставлення до майбутнього»  найбільше проявляються позитивні очікування адептів, а також 

найбільше посилань на Бога. Зустрічається лише одиничний випадок опису майбутнього як «тяжкого, але з 

хорошим кінцем». 

80% опитаних сподіваються на Бога. У ставленні до Бога спостерігається надзвичайний оптимізм. 

Адепти характеризують його як «казкового», «чудового», і навіть, із вигідної точки зору, як «перспективного». 

Ці результати співвідносяться зі змістом мотиваційно-емоційної складової позитивного типу образу Бога у 

християн, який наводить у своїй статті М. Єсип [3]. 

Аналізуючи всі відповіді, можна виділити три категорії сприйняття Бога: 

 Бог як запорука щасливого, перспективного, стабільного, забезпеченого життя. Бог захищає, дає 

впевненість в бутті (при дотриманні певних норм), підтримує в складний час тощо (86,7%) 

 Бог як наставник, путівник, зразок для наслідування, вказує істинний шлях. Це стосується й інших 

біблійних героїв(40%) 

 Бог як той, що карає, коли людина грішить, вселяє страх за порушення (26,7%) 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Результати нашого дослідження засвідчили, що 

адепти обраного для дослідження неокульту усвідомлюють лише позитивні зміни у своєму внутрішньому світі і 

ставленні до інших людей внаслідок переживання релігійного досвіду в межах неокульту. Також вони 

акцентують увагу на тому, що у майбутньому планують більше уваги приділяти власному духовному 

розвиткові, порівняно із зусиллями у період життя до прилучення до неокульту. Отже, отримані результати 

дозволяють припускати, що релігійний досвід має позитивний психотерапевтичний вплив стосовно зменшення 

страхів і тривожності, а також стимулює особистість до духовного розвитку. Застереження щодо ймовірного 

негативного впливу деяких неокультів на психіку їхніх адептів потребує уточнення у подальших дослідженнях. 
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Резюме. В современной академической психологии считается важным и необходимым изучение 

духовной составляющей человека. В статье рассмотрены те организационные и ценностно-нормативные 

характеристики религии как социального института, что способствуют духовному развитию личности. Также 

анализируются результаты исследования личностных изменений вследствие переживания религиозного опыта 

адептов библейского неокульта – «Церкви Исуса Христа Святых последних дней» (мормонов). 

Ключевые слова: личность, духовность, религиозность, неокульты, метод семантического 

дифференциала. 

 

Summary. Actuality of this theme is conditioned by public meaningfulness of understanding of religiosity and 

that is the basis of personal spirituality. For academic psychology, it is important and necessary to take into account the 

human spiritual component. The majority of schools and research approaches justifies the question about their value and 

quality, their achievements and constraints. The article deals with the consisted theoretical analysis of the problem of 

interrelationship between personality's religiosity and the sphere of human's spirituality. Investigated the psychological 

aspect of these categories, they found integration characteristics of individual personality. It is emphasized that the way 

of development is considered as disclosure and finding of the internal present I. A leading factor in its development is 

ability of the person to follow spiritual rules in own actions and relationships with others. The empirical results of the 

subject oriented by semantic differential technique are described and interpreted. Particular peculiarities of the religious 

senses for members of different new cults are considered. To conclude the article author notes, that some more detailed 

aspects of religious experience of personality must be investigated in psychological researches, designed to lead people 

to the mental, physical and spiritual health and development. 

Key words: personality, spirituality, religiosity, new cults, semantic differential technique. 
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ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ НА ОСНОВЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ МОДЕЛИ ПЕРЦЕПТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТОМ 

ВАРИАТИВНОЙ ФОРМЫ 

 

В статье анализируется проблема тактильного восприятия предметов с вариативной формой. 

Автором описаны результаты коррекции перцептивных действий подростков при восприятии предметов с 

вариативной формой. Эти результаты подтверждают эффективность перцептивного научения. Коррекция 

перцептивных действий подростков-геймеров приводит к восстановлению звеньев модели перцептивного 

действия и появлению шкалы гибкости для оценки предметов вариативной формы.  

Ключевые слова: модель перцептивного действия, предметы с вариативной формой, восприятие, 

перцептивные действия, перцептивное научение, сенсомоторная гимнастика, подростки с компьютерной 

зависимостью (геймеры).  
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