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В статті звертається увага на невідповідність між достатньо високим рі-
внем релігійності студентської молоді та її фіксованим способом життя як 

в області релігійної життєдіяльності, зокрема у відправленні релігійних 

обрядів, так і за межами релігійної сфери. 
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В статье обращается внимание на несоответствие между достаточно вы-

соким уровнем религиозности студенческой молодежи и ее фиксирован-

ным образом жизни как в сфере религиозной жизнедеятельности, в час-
тности в отправлении религиозных обрядов, так и за пределами религи-

озной сферы. 

Ключевые слова: религия, общество, воспитание, образование. 
 

The article draws attention to the discrepancy between the rather high level of 

religiosity of students and their way of life as fixed in the religious life, 

particularly in worship, and outside the religious sphere. 

Keywords: religion, society, education, upbringing. 

 

Кінець ХХ – початок XXI ст. стали для України часом глибокого пере-

осмислення фундаментальних питань суспільного буття. Суперечливі пошу-

ки нових шляхів розвитку зачепили і проблеми духовного життя населення, 

його ставлення до релігії і церкви. Складність сучасної релігійної ситуації в 

Україні підтверджується і неоднозначною орієнтацією молоді. Одним із за-

вдань статті є дослідження «релігійних переваг» студентської молоді. Зазна-

чена проблема знайшла своє відображення в працях О. Вишневського, А. За-

товського, І. Миговича, П. Сауха, О. Сухомлинської, роботи яких і стали ме-

тодологічною основою нашого дослідження. 

Кафедрою політології, соціології і права Національного університету вод-

ного господарства та природокористування в 2011 р. проведено соціологічне 
дослідження «Ціннісні орієнтації студентської молоді НУВГП», складовою 
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якого була і зазначена вище проблема. В ході дослідження анкетуванням бу-

ло опитано 500 студентів усіх факультетів університету. 

Про роль релігії в суспільстві. На думку 54% опитаних, релігія в сучасно-

му українському суспільстві відіграє незначну роль, проте 35% складають 

молоді люди, що дотримуються протилежної точки зору. 11% анкетованих не 

визначилися з відповіддю. 

Відповіді респондентів на запитання анкети: «Чи погоджуєтесь Ви з тим, 

що за останній час збільшилось число віруючих людей?» розподілились на-

ступним чином: 82% обстежених дали позитивну відповідь; 18% не погоди-

лися з цим твердженням. Разом з тим 80% молодих людей, які взяли участь у 

дослідженні, вважають, що в сучасних умовах для України характерним є ре-

лігійне відродження. Серед причин цього процесу студентська молодь виді-
лила наступні: 25,3% анкетованих пояснюють релігійне відродження країни 

зміною відносин між державою і церквою, 22% – модою на релігійну культу-

ру, 18% обстежених причиною релігійного підйому назвали крах комуністи-

чної ідеології, 16% – активну діяльність церкви, 8,7% – діяльність закордон-

них проповідників. По 5% респондентів вважають, що підвищення ролі релігії 
в суспільстві є наслідком духовного збіднення народу і Божественного Про-

мислу. Разом з тим 18% учасників опитування вважає, що процес релігійного 

відродження не є характерним для сучасної України. 2% не змогли визначити-

ся з відповіддю. 

Про релігійне виховання і освіту. Принципово правовою основою про-

блеми «освіта – релігія» є визнання сучасним українським законодавством 

світського характеру освіти в державних навчальних закладах. Воно не може 
бути ні атеїстичним, ні релігійним, але навчальні заклади покликані надати 

всім, хто навчається, знання і уявлення про релігію. Результати нашого дос-

лідження показали, що абсолютна більшість респондентів не має ніякої релі-
гійної освіти. На запитання анкети: «Чи був предмет «Християнська етика» у 

Вас у школі?» більше 90% обстежених дали негативну відповідь. 

Що стосується питання про те, чи хотіли б респонденти вивчати у вищих 

навчальних закладах богословські дисципліни, то ми отримали наступні від-

повіді: «за» висловилися 10,4%; віддали перевагу світській освіті та раціона-

льному вихованню 29,6%; 46% опитаних вважають, що вивчення богословсь-

ких дисциплін повинно здійснюватися за бажанням; 14% не визначилися з ві-
дповіддю. За включення в наукову теорію релігії, історії вільнодумства та ате-

їзму висловилися 34,2%; проти – 25,2%; не визначилися з відповіддю 40,6% 

респондентів. Аналіз даних результатів дослідження дозволяє констатувати 

нове порівняно з радянським періодом явище. Мова йде про подолання рані-
ше існуючого стереотипу, насаджуваного атеїстичним вихованням, подібно 

тому, що «релігія перешкоджає розвитку науки» (78%). Важко повірити, що 

сучасні учні, студенти, які мають вільний доступ до багатьох джерел інфор-

мації, прийматимуть за істину те, що хтось їм спробує нав'язати. На запитання 

про те: «Чи наука заперечує буття Бога; підтверджує його буття; чи за допо-
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могою науки ні довести, ні заперечити буття Бога неможливо?» нами були 

отримані такі відповіді: наука підтверджує буття Бога (8,1%); наука заперечує 
буття Бога (12,4%); за допомогою науки ні довести, ні заперечити буття Бога 

неможливо (79,5%). Про те, що релігія робить людину моральнішою, заявило 

73,2% респондентів. Не бачать прямого зв'язку між релігійністю і моральніс-

тю людини 26,8% обстежених. 

І все ж, коли мова заходить про взаємодію світської і релігійної освіти, є 

сенс задуматися над запитаннями: які якості, почуття, життєві орієнтири бу-

дуть формуватися у дітей, молоді і наскільки вони допоможуть їм «вписати-

ся», адаптуватися в сучасному світі, в повній мірі реалізувати свободу совісті 
і віросповідання. 

Про особисте сприйняття релігії. Залежно від відповіді на запитання: «Яка 

роль релігії у Вашому житті?», всіх опитаних можна поділити на 4 типи. Пе-

рший тип (12%) можна назвати «достатньо релігійним» – це молоді люди, які 
заявили про те, що релігія відіграє в їхньому житті дуже важливу роль. Дру-

гий (18%) – «відносно релігійний» тип – склали респонденти, в житті яких 

релігія відіграє скоріше важливу, ніж неважливу роль. Третій (24%) – «мало-

релігійний» тип – включає анкетованих, в житті яких релігія відіграє скоріше 
неважливу ніж важливу роль. Атеїстами вони себе не вважають. Проте назва-

ти себе достатньо релігійними також не можуть. Четвертий (26%) тип – «не-

релігійний», його представляють ті, хто заявив, що релігія відіграє не важли-

ву роль в їхньому житті. Це можуть бути як агностики, скептики, просто ін-

диферентні, так і активні богоборці. Не визначились і відмовились відповіда-

ти – 13% і 7% відповідно. 

Оскільки для вияснення конкретного змісту релігійності необхідні знання 

не лише про пріоритет цінностей, але і діяльну сторону життя молодих лю-

дей, нашим завданням було вивчення показників релігійної віри і релігійної 
поведінки. Згідно з отриманими даними, віруючими себе вважають 95% учас-

ників опитування. Із них 67% переконані, що Бог є; 28% заявили про те, що 

може бути, що Бог є, а може бути, що його немає; 2,6% не вірять в існування 

Бога. Відмовились відповідати 2,4% респондентів. 

Вирішальний вплив на прихід респондентів до віри відіграли: релігійне 

виховання в сім’ї (63,8%); особистий інтерес, бажання (45%), проповіді свя-

щенників, релігійна література (7,5%); друзі, знайомі (5,7%); газети, журнали, 

радіо, телебачення (2,6%); школа (в т.ч. вища) – 1,9%. На думку обстежених, 

віра в Бога допомагає не зійти з правильного шляху, дає орієнтири поведінки 

(50,9%); надає людському життю осмисленості (45,2%); заспокоює людину в 

її горі, біді, допомагає звільнитися від самотності, відчути себе одним із ве-

ликої сім’ї віруючих (41,4%). 

Наряду зі з’ясуванням міри релігійності молоді та причин, що спонукали 

молодих людей звернутися до віри, в ході дослідження виявлялась і релігійна 

ідентифікація за конфесіями. В рейтингу, прихильниками яких є молоді люди, 
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перше місце зайняли Українська Православна Церква (Київський Патріархат) 
– 53,2%; друге – Українська Православна Церква (Московський Патріархат) – 

34,8%; третє – протестантизм – 2,2%; четверте – мусульманство (іслам) – 

0,2%; інші релігії – 4,4%; 2% респондентів обрали позицію «відмовляюсь від-

повідати», 3,1% – не визначились зі своєю релігійною ідентифікацією. 

Потрібно підкреслити, що реальна релігійність молоді різко відрізняється 

від задекларованої. Часто відвідують церкву лише 8% студентів, постійно 

сповідуються 6%, причащаються і постяться – по 7%. Лише моляться і до-

тримуються заповідей порівняно невелике число обстежених (18% і 23% від-

повідно). Уточнимо, знання про вербальну релігійність має евристичну цін-

ність і являє собою лише побічне свідчення про справжній рівень релігійнос-

ті індивіда. 

Молодь зберігає віру у віщі сни, прикмети, чаклунство і магію, в які віри-

ли і в часи панування атеїзму. Так, віщим снам довіряє 63,5% обстежених,  

57,4% респондентів вірить у чаклунів і відьом. Молоді люди вірять також, що 

розбите дзеркало – до нещастя (38%), чорна кішка перебігла дорогу – до не-

приємностей (36%). Отож, у релігійній свідомості студентської молоді універ-

ситету наявні переконання, які належать як до православ'я, так і до позацер-

ковних вірувань і міфів. 

Переконання в тому, що ставлення до релігії, сприйняття її норм і правил 

в системі цінностей студентської молоді університету займає далеко не голо-

вне місце, допомагають відповіді і з інших позицій. Так, на запитання «Що Ви 

робите у вільний час?» лише 8% обстежених відповіли: «Відвідую Церкву». 

На запитання «Яке Ваше звичайне коло неформального спілкування?» лише 

1,3% відповіли: «Однодумці, що поділяють мої релігійні погляди». 

Досліджувана проблема очевидної переваги у молоді світських цінностей 

над релігійними може бути розкрита і шляхом аналізу відповідей на запитан-

ня про ідеали. Так, якщо у 34% респондентів у житті є ідеал, який вони хоті-
ли б наслідувати, то з них лише 1,4% в значенні ідеалу для наслідування на-

звали духовного наставника. На запитання: «З ким би Ви могли поділитися 

своїми найпотаємнішими думками?» лише 2,3% обстежених назвали духов-

ного наставника. Про це ж свідчать і відповіді респондентів на запитання про 

їхню релігійну самоосвіту. Лише 1% обстежених нами респондентів регуляр-

но читають релігійну літературу, 10% – коли є вільний час, 7% роблять це раз 
на місяць, 82% не дали певної відповіді. 

Дещо інакша ситуація з теле- і радіопередачами, присвяченими релігійній 

тематиці. Їх дивляться і слухають, при наявності вільного часу, відповідно   

24%  і  18%  респондентів. Яка  ж  проблематика  періодичних релігійних ви-

дань, радіо і телебачення привертає увагу обстежених? Молодь в основному 

цікавиться питаннями взаємовідносин релігійних організацій (34%), держав-

но-церковними відносинами (26,4%). На третьому місці за мірою значимості 
– історичні рубрики і рубрики, що містять питання стосовно Символу віри 

(18%). 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

  52

Значення релігійної самоосвіти сьогодні все в більшій мірі усвідомлюєть-

ся керівниками релігійних громад. В книжковій крамниці при будь-якому ре-

лігійному храмі відвідувачу завжди порекомендують купити що-небудь із 
православної літератури До речі, і в звичайних книжкових крамницях сього-

дні великий вибір конфесійної літератури. Звичайно, на відміну від світської 
самоосвіти, яка характеризується вільним вибором особистістю інформації і 
її джерел, релігійна самоосвіта, як і конфесійна освіта, володіє високою мірою 

стандартизації. Разом з тим, вона, як і світська, дає особі можливість задово-

льнити певні духовні потреби і дуже часто стає першою сходинкою на шляху, 

що веде людину в конфесійну громаду. 

Про нетрадиційні релігії. Соціально-політичні і культурні зміни, демогра-

фічні зрушення викликали помітне пожвавлення і поширення нетрадиційних 

конфесій в нашій країні. Глибоке розходження між духовними цінностями 

традиційного православ'я і матеріально-споживацькою орієнтацією значної 
частини сучасного українського суспільства багато в чому пояснюють той 

факт, що молодь віддає перевагу нетрадиційним релігіям, серед яких – релі-
гійні об'єднання, що, як правило, орієнтують молодих людей на успіх у по-

всякденному житті. Певне поширення в Україні отримали і тоталітарні секти, 

які примушують людину відмовитися не лише від орієнтації на особистий 

успіх, але і взагалі ведуть до ізоляції від суспільства. Деякі з них спокійно ре-

єструються як громадські організації культурного та просвітницького харак-

теру або іншого гуманітарного спрямування, а також як спортивні, оздоровчі, 
духовні центри. Прихована і явна загроза від їхньої діяльності, від застосу-

вання ними методів і технологій, інформаційних та рекламних засобів, прихо-

ваної реклами завдає непоправної шкоди здоров'ю молодих людей. Зважаючи 

на те що з вини екстремістських сект мають місце ритуальні вбивства, суїци-

ди, видається необхідним запровадити в усіх виховних та навчальних закладах 

за допомогою найпоширеніших засобів масової інформації, включаючи Інте-

рнет, систематичні просвітницькі програми щодо проявів психоатак на моло-

ду людину, про різні прояви психонасильства, його наслідки і небезпеку для 

кожної людини окремо і суспільства загалом. 

За даними нашого дослідження, 45,3% обстежених знають, що таке нетра-

диційні релігії. Разом з тим, значна їх частина (30,5%) не мають про це явище 

ніякого уявлення, а 24% мали труднощі з відповіддю. 

56% респондентів поінформовані про те, що між сектою і нетрадиційними 

релігіями існує різниця, 22% молодих людей вважають, що ці явища нічим 

одне від одного не відрізняються. Значну кількість (22%) складають ті, хто не 

зміг відповісти, чим же відрізняються нетрадиційні конфесії від тоталітарних 

деструктивних культів. 

Можна стверджувати, що студентська молодь слабо поінформована з пи-

тань нетрадиційних релігій. Значний відсоток молодих людей дуже часто не 

бачить різниці між такого роду конфесіями і тоталітарними сектами, зарахо-
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вують до них католицизм, протестантизм, іслам, іудаїзм, адвентизм, баптизм, 

п'ятдесятництво, що не відрізняються деструктивним характером діяльності. 
На думку 23% студентів, на поширення нетрадиційних релігій в нашій 

країні справляє вплив активна діяльність закордонних проповідників, 19,5% 

анкетованих назвали зміни в соціальному і культурному житті суспільства. 

17% вважають проникнення нетрадиційних релігій на територію нашої дер-

жави наслідком їх привабливості. Рідше серед причин поширення нетради-

ційних релігій в країні відзначалися: крах комуністичної ідеології, фінансова 

підтримка з-за кордону. 

Характерно, що більшість студентів, які знають, що таке нетрадиційні ре-

лігії, мали труднощі з відповіддю назвати відомі їм різновиди цих вірувань, 

поширених в країні і на Рівненщині (34% і 29% відповідно). 

Більше половини обстежених (55%) ставляться до нетрадиційних релігій 

нейтрально, 24% – негативно і 10% молодих людей – позитивно, а 10% мали 

труднощі з відповіддю на це запитання. 

Подібна картина відслідковується і стосовно ставлення молоді до прихи-

льників нетрадиційних релігій: ставляться до них нейтрально 57% анкетова-

них, негативно – 28%, позитивно – 4,2%. Більшість респондентів (61,3%) 

вважає, що нетрадиційні конфесії мають негативні наслідки, лише 11% ду-

мають інакше, вагалися дати оцінку 24,2%.  

Про державно-релігійні відносини. Зацікавлене ставлення університетська 

молодь проявляє до аспектів політичного буття конфесій, в тому числі дер-

жавно-церковним стосункам. Тезу про те, що православ'я повинно стати дер-

жавною релігією, поділяє 32,5% обстежених. Рівність релігій перед законом 

підтримує 36% респондентів. Готові віддати перевагу традиційним релігіям 

12,4% анкетованих. На думку 9% учасників дослідження, діяльність нетради-

ційних конфесій повинна бути обмежена, 73% виступає за регулювання дер-

жавними органами діяльності цих вірувань, 14% не бачать в цьому необхідно-

сті. 
Цікавим є ставлення студентської молоді до проблеми збереження релі-

гійних цінностей. Незалежно від того, вважають себе релігійними обстежені 
чи ні, 90% висловились за їх збереження. 

Таким чином, дослідження показало, що більшість університетської мо-

лоді є віруючою. Відмінностей у відповідях респондентів за статтю, націона-

льністю, соціальним походженням не виявлено. Разом з тим, спостерігається 

протиріччя між позиціюванням респондентів себе як віруючими, з одного бо-

ку, і низьким рівнем дотримання принципів релігійного життя, з другого. 

В той же час, більша частина студентської молоді університету підтримує 

розвиток і зміцнення релігійно-моральних принципів сучасного способу жит-

тя, очікуючи при цьому більш ефективної політики з боку держави в мораль-

ному оздоровленні сучасного українського суспільства. 
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