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1. Полірелігійність України у світлі багатокультурності  

Сучасна полікультурна релігійна ситуація в Україні постає як драматична 

єдність усіх типологізованих у першому розділі форм мультикультуралізму. 

http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a263.htm
http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_5_6/2000_5-6_01.htm


Скласти загальне уявлення про зміст і світоглядні тенденції розвитку 

української релігійної полікультурності нині видається надзвичайно важко, 

оскільки відправним матеріалом для здійснення наукових узагальнень є, як 

правило, статистичні дані соціологів, що віддзеркалюють кількість конфесій і 

громад, віруючих тієї чи іншої конфесії тощо, але не фіксують думок, почуттів 

та умонастроїв. “Поза кадром” залишаються питання про моделі 

етнокультурної та конфесійної ідентичності сучасного українця, його 

світоглядне ставлення до релігії, ступінь вільнодумства у межах релігійності, 

форми переживання сакрального досвіду і способи сприйняття релігійного 

плюралізму.  

Культурологічний аналіз сучасної української релігійної 

полікультурності свідчить про прикордонний статус релігійності громадян 

України між глобалізмом і мультикультуралізмом так само, як і про її 

коливання між атеїстичним спадком радянського суспільства та посиленням на 

ґрунті утворення ідеологічного вакууму теологічно-церковних позицій. 

З одного боку, етнокультурна ідентифікація українського народу 

відбувається нині у контексті входження України до інформаційного 

суспільства з притаманною йому тенденцією до глобалізації, яскравим виразом 

якої став Болонський процес, спрямований на зближення освітніх і ментальних 

традицій різних країн. З іншого боку, виклики мультикультуралізму в Україні 

відчуваються особливо гостро, зважаючи на поліконфесійність національного 

релігійного життя, історично складену внаслідок прикордонного 

геополітичного розташування між Сходом і Заходом. Маргінальним культурам 

притаманне суперечливе поєднання аскези й містики, відкритості й закритості, 

космополітизму й етнографізму, ксенофобії й хворобливого плазування перед 

іноземним – протилежні настрої, що однаковою мірою походять від невміння 

вести справжній діалог. Українська поліконфесійність, зрештою, зводиться до 

релігійного дуалізму – відкритого чи прихованого протистояння православних 

впливів на Сході і Півдні та католицьких впливів на Заході. Просторова модель 

цього протистояння надає йому додаткової духовної напруги і сприяє 

формуванню “міфологічної географії” “своїх” і “чужих”, “космосу” і “хаосу”, 



“правильного світу” та “світу навиворіт”, який залишається “річчю в собі”, 

джерелом табу, страхів і забобонів. 

На специфіку релігійного життя в Україні впливає і світоглядна ситуація, 

утворена у пострадянському просторі. Ідеологічна ніша, що “оголилася” 

внаслідок відмови від радянських цінностей, потребує заповнення, що провокує 

інтенсивні світоглядні експерименти. Їх учасниками є, з одного боку, 

традиційні церкви (у світлі викладеного вище релігійного дуалізму), а з іншого 

– численні новітні релігійні рухи й організації, включаючи харизматичні секти. 

На цьому тлі активізується діяльність супротивників релігійного впливу, які 

спираються на науку та постійно апелюють до конституційного принципу 

свободи совісті, згідно з яким школа в Україні відділена від церкви (стаття 35 

Конституції України).  

Соціологічні дані свідчать, що релігійність в Україні досить різноманітна: 

діють понад 70 різних конфесій, кожна з яких спирається на певний контингент 

віруючих; тисячі православних храмів, сотні церков євангельських християн-

баптистів і адвентистів сьомого дня, десятки костьолів, синагог, кірх, 

молитовних будинків. Розгорнута мережа духовних навчальних закладів для 

кадрового забезпечення діяльності церкви, релігійної освіти віруючих, що не 

могло не вплинути на посилення позицій теїзму на противагу атеїзму. За 

даними Інституту філософії НАН України, рівень релігійності населення в 

Україні становить близько 44,6%. Подібні результати – близько 43,1% – 

отримала і редакція “Голос Америки”, провівши опитування серед населення 

Києва у віці до 50 років. За дослідженням Центру Разумкова, протягом 2000-

2010 рр. кількість віруючих в Україні збільшилася на 13% (з 58% до 71%), та 

зменшилося число тих, хто не визначився (з 23% до 12%), й атеїстів (з 12% до 

8%). До православних себе відносять 68% українців, до греко-католиків – 7,6%, 

до протестантів – 2%, до інших вірувань – менше 1% осіб.  

Однак релігійність вимірюється не лише кількісними показниками, але й 

духовною багатоманітністю, зокрема множинністю форм вияву релігійності: 

від внутрішньої ціннісно-смислової, притаманної переважно інтелігенції, до 

зовнішньої обрядової, поширеної у масовій культурі. Тому сучасні релігієзнавці 



дають неоднозначну характеристику релігійності українців, наголошуючи на 

таких її рисах, як пантеїзм, філософізація, естетизація та космологізація, з 

одного боку, – та чуттєвий натуралізм, двовір’я (світоглядний синкретизм) і 

формальне обрядовірство з іншого. Яскравим підтвердженням цього є уявлення 

віруючих про Бога, оскільки це є одним з основних показників релігійності. За 

даними соціологічного опитування, 12% респондентів уявляють Бога в образі 

Трійці; 14,4% – в образі людини; 16,3% вважають, що Бог – це Святий Дух; 

22,3% асоціюють Бога з надприродною силою; 35,0% не можуть уявити образ 

Бога.  

За культурно-географічною належністю, незважаючи на ментальну 

прикордонність, Україна є часткою християнського Заходу у широкому сенсі 

цього слова. Згідно з багатьма опитуваннями, більшість віруючих України 

відносить себе до православних, причому від третини до половини з них визнає 

себе вірними УПЦ-КП, добре представленою у центрі й на заході України, але 

зі слабким впливом на переважно російськомовному сході і півдні. Проте, як 

вважають О. Кисельов, В. Хромець, Л. Владиченко, висновки про її першість є 

вельми сумнівною, з огляду на можливу неточність формулювань і 

недостовірність даних, отриманих під час опитування приватних осіб щодо 

належності до певної конфесії. УПЦ (МП) посідає перше місце серед церков за 

чисельністю громад (понад 11 тис.), що більше, ніж УПЦ-КП, УАПЦ і УГКЦ 

разом (близько 8 тис.). Вона дуже добре представлена у майже всіх регіонах 

України,о крім Галичини. Хоча це окрема церква, вона має дуже тісні стосунки 

з Російською православною церквою (тобто не є автокефальною у повному 

розумінні). Тому представники ліберально-націоналістичної частки 

українського суспільства не вважають її національною. УГКЦ має яскраво 

виражену географічну обмеженість – 97% її парафій (понад 3 тис.) зосереджено 

в Галичині і Закарпатті, хоча осередок УГКЦ згідно з правилами Ватикану було 

перенесено до Києва як столиці України. Головне завдання цієї церкви – 

проголошення власного патріархату та розбудова громад у центрі і на сході 

держави головним чином за рахунок українців галицького походження. 

Особливе питанням для України є релігійні громади протестантів, яких 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82)
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налічується понад 8 тис. й у більшості областей країни це становить до 50% 

всіх церковних організацій. До протестантів належать 2,4% населення України, 

що складає 1125 тис. осіб. Щотижня протестантські богослужіння відвідують 

близько 820 тис. осіб. Це на 30 тис. більше, ніж УПЦ МП, і означає серед 

протестантів більшість віруючих активно-практикуючі, що вигідно відрізняє їх 

від решти конфесій.  

Нехристиянські конфесії представлені на релігійному полі України 

набагато менше, що аж ніяк не свідчить про відсутність якісного впливу і 

значного соціокультурного резонансу від їх прогресуючої дії. Важливе місце 

серед нехристиянських конфесій посідають харизматичні церкви. В Україні 

налічується понад 145 тис. громадян, які визнали себе Свідками Єгови. 

Рідновірство в Україні представлено течіями Рідної віри, РУНвіри, Ладовіри, 

Ягновіри, орантійців, Собору Рідної української віри, Великого Вогню та ін., 

загалом близько 77 громад. Набули поширення і традиційні релігії Сходу. 

Наразі в Україні існує 240 іудейських громад, більшістю яких керують 

хасидські рабини. Чималий вплив мають іудейські реформісти. Близько 2 млн. 

осіб є представниками мусульманської громади, що складає 0,9%. Серед 

мусульман в Україні чітко окреслилася провідна етнічна група кримських 

татар, які мешкають у Криму, Херсонській і Запорозькій областях. Другою за 

чисельністю етнічною групою є волзько-уральскі татари приблизно 0,15%, або 

87 тис. осіб у Донецькій, Луганській і Херсонській областях.  

Географічне поширення релігії в Україні теж неоднорідне. 34,5% (11642 

громад) релігійних громад знаходяться у західному регіоні України, 23% (7762 

громад) – у центральному регіоні, 17,3% (5853 громад) – у південному регіоні 

та 9,3% (3138 громад) – у східному регіоні. Ця неоднорідність є потенційною 

загрозою виникнення численних конфліктних ситуацій: від світоглядно-

методологічних до формально-обрядових, від конфесійних до етнополітичних, 

від регіональних до глобальних.  

Релігійні конфронтації можуть набувати різного характеру і по-різному 

виявлятися. Найбільш затяжним і гострим є міжправославний конфлікт, що на 

десятиліття визначив міжконфесійну ситуацію в Україні і відобразив зіткнення 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%84%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


не стільки церковних структур та еліт, скільки протилежних політичних, 

економічних, національних інтересів, орієнтирів цивілізаційного розвитку. 

Принципового геополітичного значення набуває питання легітимації 

новоутворених православних конфесій, їх визнання міжнародними церковними 

структурами. Існує конфлікт між православною і греко-католицькою церквами 

– найбільш задавнене і гостре протистояння, яке сягає своїм корінням кінця 

ХVІ ст., і настільки глибоко відбилося на всій історії українського народу, що 

фактично змінило його етногенез. Доречно згадати і латентний, але наразі 

неподоланний конфлікт із римсько-католицькою церквою, адже остання також 

постала як історичний суперник православ’я на українських землях. 

Динамічний розвиток протестантських конфесій, розширення їх соціальної 

бази, активна місіонерська діяльність, відродження і розбудова цілої низки 

протестантських конфесій, що повернулися до легітимного функціонування 

закономірно зумовило загострення відносин із православними церквами. 

Протистояння православних і мусульман у південних регіонах України 

ускладнене напруженістю в етнонаціональних відносинах, високим рівнем 

ксенофобії слов’янського населення Криму до тюркомовних етносів і 

кримських татар зокрема, нелегкою адаптацією останніх на автохтонній 

території через півстоліття після депортації. На відміну від згаданих вище 

конфліктів, детермінованих історичними, національними, політичними 

чинниками, існує протистояння між традиційними і нетрадиційними для 

України релігіями, культами, сектами, іноземними місіями, котрі сприймаються 

як небезпечний чужорідний фактор, здатний підірвати традиційні духовні 

цінності та патріотичні почуття, спотворити національний менталітет, яке 

культивується здебільшого самими церквами, ворогуючими у питаннях 

догматики, культу, методах проповідування та місіонерської активності, 

принципах організації, прийомах навернення неофітів тощо. Внутрішній поділ 

та організаційні негаразди у конфесіях етнічних меншин, зокрема, мусульман 

та іудеїв теж створюють потенційну небезпеку використання національних і 

релігійних почуттів екстремістськими силами.
1
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Запобігання конфліктам викликає необхідність вироблення нових 

світоглядних підходів до аналізу національної релігійної багатокультурності, 

серед яких провідну роль відіграє культурологічний. 

 

2. Культурологічний підхід до вивчення релігійної 

багатокультурності в Україні 

Культурологічний підхід до вивчення релігійної багатокультурності 

передбачає застосування інструментарію релігійної культурології, яка як 

академічна дисципліна є концептуальною парадигмою, що виникла внаслідок 

застосування культурологічної теорії та методології в релігієзнавстві і нині 

перебуває у стадії свого становлення, уточнення свого об’єкта, предмета і 

методів. Представниками релігійної культурології зазвичай вважають 

релігійних філософів і/або богословів різних конфесій, які розглядають у своїй 

творчості проблеми походження, закономірностей розвитку, механізмів 

функціонування, структури, типології і семіотики культури (від Августина, 

Г.Сковороди, Іларіона Київського – до Ж.Марітена, М.Бердяєва, 

П. Флоренського, О. Меня та ін.)  

Предмет релігійної культурології знаходиться у межах методологічної 

дилеми “релігія – культура”. При цьому слово “культура” розуміється подвійно: 

і як духовний спосіб буття людства взагалі, і як альтернативна релігії (світська) 

традиція. З першого погляду здається, що в один ряд поставлено поняття, які 

неможливо порівнювати: часткове (релігія) і загальне (культура), – оскільки 

культура – це система цінностей і смислів, а релігія – це система сакральних 

цінностей і смислів, пов’язаних зі ставленням людини до Абсолюту, тобто – 

окремий елемент культури. З іншого боку, дилема набуває оціночного 

характеру непримиренної опозиції. Тому у зіставленні “релігія – культура” 

частіше встановлюється підпорядкування: або релігія – культурі (релігія – 

віддзеркалення культурного буття), або культури – релігії (культура – 

розквітлий “бутон”, результат профанізації Одкровення).  

                                                                                                                                            
Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури. – 2006. – № 55. 



Принципово інше зіставлення релігії та культури пропонує філософія 

діалогу, яка втілює ідею “взаємопроникнення смислів” і дозволяє поєднати 

сприйняття і переживання багатоманітності думок з відчуттям їх деякої 

внутрішньої єдності, усвідомлення наявності багатьох поглядів з одночасним 

прагненням до правди Цілого. Адже бажання людини спілкуватися є не менш 

природним, ніж бажання стверджувати себе. Для їх гармонійного поєднання 

потрібно представити різні думки як конкретні (однаково досконалі, але й 

однаково обмежені) вияви єдиної Істини у різних варіаціях і версіях, що 

відображають її різні грані та за допомогою діалогу дати повну і цілісну 

картину дійсності.  

Автор концепції “теології культури” П. Тілліх тлумачить релігію як 

внутрішню “глибинну” духовну основу усіх форм культурної активності 

людства – “межового інтересу”, який знаходить своє вираження у таких 

поняттях, як “культурні універсалії”, “архетипи культури” – загальнолюдські 

перші образи, основу яких складають уявлення про Бога як про абсолютне 

втілення вищих структурних характеристик буття.
2
 Таким чином, основою 

релігії як духовного феномену можуть вважатися загальнокультурні смисли, що 

віддзеркалюють настанову людства на пошук першооснови буття – архе, – та 

одночасно виражаються у багатоманітності історичних утілень. 

Уведення релігії до загального контексту культури і водночас широке 

розуміння діалогу як середовища безкінечного взаємопроникнення смислів 

дозволяє розв’язати проблему “релігія і культура” не лише в аспекті 

субординації, але й паритетного діалогу релігії та культури, трактуючи їх 

співвідношення як поліфонічну взаємодію загальнолюдських і релігійних 

цінностей. Це дозволяє виявити інтеркультурний взаємозв’язок релігійних 

смислів зі смислами міфології, філософії, науки, освіти, моралі, права, 

мистецтва, містики, езотерики тощо; з’ясувати вплив релігії на формування 

аксіологічного ядра культури, її ментальності, архетипів, які складають основу 

картини світу відповідної культурної конфігурації.  
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Релігійні цінності мають власний ступінь впливу на буття культури. Це 

може бути прямий вплив – коли релігійні мотивації визначають поведінку 

людини у різних формах культурної діяльності. Наприклад, у добу Реформації і 

пізніше протестантські ідеї впливають на формування економічної поведінки на 

Заході та на території України (пригадаємо зростання господарчої активності 

жителів південних селищ, де поширювалися общини лютеран чи баптистів). 

Існує також і зворотній вплив – коли економічні чи політичні відносини 

визначають появу і поширення тих чи інших релігійних настанов, що стають 

засобом їх обґрунтування (становлення зрілого капіталізму як відповідь на 

реформаторство у християнській Європі). Релігійний чинник у культурі може 

вимірюватися безпосереднім (через релігійні відносини) й опосередкованим 

впливом (через суспільну мораль, етос). Нарешті, надзвичайно важливим 

видається відкритий і прихований (імпліцитний) види впливу, коли релігія 

визначає культурну динаміку і світовідчуття культури або на добре помітному 

рівні догматів, обрядів й інституцій або на рівні цінностей і смислів суб’єкта 

культурної творчості (наприклад, християнський догмат про боговтілення у 

проблемному полірелігійної культурології читається як “персоналістична 

настанова ментальності Заходу”). Останній вектор впливу є ключовим під час 

виокремлення предмета релігійної культурології як науки, яка прагне до 

відтворення цілісних типів культури в аспекті картини світу, що задається тими 

чи іншими сакральними смислами. Наприклад, щодо української культури 

очевидним є основоположний вплив православного християнства на 

формування української ментальності, що, зокрема, виражається через 

архетипний образ-поняття Софії у національній культурі (згадаймо зведення 

храму святої Софії в Київській Русі в ХІ ст.).  

Парадигма релігійної культурології є свого роду “подвійним виявом” 

діалогу культур: як за формою (має міждисциплінарну природу і утворюється 

на стику наук), так і за змістом (орієнтується на відкритість, толерантність і 

бачення культурної поліфонії).  

На відмінну від академічного релігієзнавства, яке під час вивчення 

релігійних феноменів у культурі зосереджується на “наочних” формах їх 



функціонування, а релігійна культурологія вивчає приховані, втілені у 

відповідних “підтекстах” та інтуїціях аспекти. Тому, наприклад, визначаючи 

сутність ключового поняття релігійної культури Стародавнього Єгипту “маат” 

релігієзнавці асоціюють його “з образом підземелля”, а культурологи – “з 

образом гори”. Обидва варіанти є однаковою мірою правильні у межах своєї 

парадигми. Тільки фахівці з релігієзнавства мимоволі виходять з аналізу 

формальних аспектів тексту (Букви, сюжету міфу, де Маат є богинею 

Підземного Царства і там здійснюється справедливість), а культурологи – з 

інтуїтивного проникнення до змістових моментів (Духу, смислу тесту, де 

“маат” постає символом порядку, тобто – архетипом космосу, уособленням 

якого є гора – на противагу Підземеллю як втіленню архетипу хаосу).  

Тому існує необхідність здійснення смислового перекладу з однієї 

наукової мови іншою, який не обмежується лише поясненням, а здійснюється 

через розуміння – осягнення явних і прихованих сенсів і знаків, підтекстів, 

паралелей, асоціацій, що передаються однією свідомістю іншій на рівні 

інтуїтивного та символічного бачення. Як пише Г. Ґадамер, “інтерпретатори 

говорять про те, що існує між рядками”, дослуховуються до “відлуння” чужого 

твору”
3
. Х. Ортега-і-Гассет, говорячи про “блиск і убогість перекладу”, його 

здатність й одночасну нездатність передавати думку, зазначає, що “йдеться про 

те, аби іншою мовою висловити те, що ця мова схильна замовчувати”
4
. 

“Замовчуване” (за Г. Ґадамером, “внутрішнє вухо”) перетворює переклад у 

нескінченну інтерпретацію взаємозалежних смислів – рух по колу, під час якого 

відповіді знову перетворюються на запитання й провокують нові відповіді
5
. 

Відмінність релігійної культурології від культурології релігії полягає в 

тому, що релігійна культурологія – це богословська думка про культуру, а 

культурологія релігії – світська наукова традиція вивчення конфесійних 

культур. Проте, оскільки погляди богословів на культуру є частиною 

теологічної традиції певної конфесії в цілому, вони тісно пов’язані з цінностями 

                                           
3 

Ґадамер Г.-Ґ. Читання і перекладання // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Ганс-

Ґеорг Ґадамер; [пер. з нім]. – К.: Юніверс, 2001 – С. 152. 
4 

Ортега-и-Гассет Х. Нищета и блеск перевода // Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Хосе 

Оргтега-и-Гассет; АН СССР, Ин-т философии; [пер. с исп. А. Б. Зыковой]. – М.: Наука, 1991. – С. 345. 
5 

Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод: У 2-х т. – Т. 1: Основи філософської герменевтики / Ганс-Ґеорг Ґадамер; 

[пер. з нім. О. Мокровольського]. – К.: Юніверс, 2000. – С. 11. 



і смислами відповідного релігійного типу культури. Контактною ланкою між 

цими двома рівнями релігійної свідомості є культурологічне за походженням 

поняття смислу як культурного значення.  

 

3. Релігійна багатокультурність у системі національної історичної 

освіти 

На рівні історичної освіти протистояння богословсько-теологічного та 

секулярного підходів виливається у дискусію про запровадження у школах 

курсу релігійної або світської (академічної) етики. Перший варіант 

ускладнюється конфесійним розмаїттям нашої держави (а яку власне етику 

упроваджувати – православну, уніатську, католицьку?), а також номінальною 

правовою вимогою “свободи совісті” й відокремлення школи від церкви. 

Другий – загрожує перетворити “просвітницьке” вивчення релігії у відверту 

атеїстичну пропаганду в дусі радянських стереотипів. 

Конфлікт зазначених підходів інтуїтивно підводить до пошуку певної 

“третьої альтернативи”, яка б пропонувала компромісне розв’язання проблеми. 

Такою альтернативою є застосування діалогічного і культурологічного 

підходів.  

Головною концептуальною засадою цього поєднання є ідея активної 

толерантності. Автори проекту Ради Європи “Нові виклики міжкультурної 

освіти: релігійна різноманітність та діалог у Європі” (2002-2005) виокремлюють 

толерантність “у вужчому значенні” (відсторонене примирення, пасивна 

індиферентність, що не обов’язково означає повагу до Іншого) і толерантність 

“у ширшому значенні” (шанобливе ставлення до Іншого, визнання його гідності 

та правильності його переконань в контексті його потреб та інтересів)
6
.  

Вітчизняні культурологи частіше у значенні “вузької” толерантності 

вживають поняття “пасивна толерантність”, а для позначення “широкої” – 

“активна толерантність”. В основу такого поділу кладеться ідея активності – 

моєї поваги до Іншого, яка виражається у здатності жертовно діяти заради 
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нього (а не просто “терпіти” його присутність). У межах активної (дієвої) та 

пасивної (бездіяльної) толерантності по-різному розв’язується питання 

переконань і принциповості. Річ у тім, що справжня, активна, жертовна 

толерантність не тільки не суперечить принциповості, але, навпаки, сприяє їй. 

Справжня толерантність не повинна змішувати саме переконання з агресією 

переконання: вона може протестувати проти ортодоксальності, але не 

торкатися принциповості. Бути толерантним за таких умов означає сповідувати 

власні переконання, але при цьому не нав’язувати їх Іншому.  

Утриматися на цій хиткій межі надзвичайно важко. Активній 

толерантності постійно загрожує небезпека виродження у толерантність 

пасивну, призвести до деградації щирої жертовної поваги у легковажно-

зневажливу “лояльність”, поверховість, дистанційовану індиферентність щодо 

Іншого (у дусі народного українського прислів’я: “Моя хата скраю”) і, 

зрештою, “безпринципність”. Небезпека такої деградації приховується у 

формально-логічному підході до розв’язання проблеми: визнання за Іншим 

свободи мати і висловлювати власні переконання означає або поблажливо-

зневажливе визнання його права на помилку (виходячи з апріорної передумови, 

що мої переконання – “істинні”, а переконання Іншого – “хибні”), або визнання 

його права на Істину. І те, й інше, зрештою, знецінює переконання. Адже, якщо 

визнати, що Інший воліє помилятися, то можна припустити цю похибку і 

стосовно себе. Якщо ж визнати, що Інший – правий, це означатиме (виходячи з 

європейської аристотелівської логіки), що неправий – Яким чином, створити 

враження, що праві – усі, що “істин” – багато, що вони є відносними і 

контекстними (залежними від конкретних умов “вживання”, а відтак – 

однобічними і, якщо взяти кожну із них окремо, – недосконалими або ж навіть 

хибними). На думку німецького мислителя П. Рікера, це спровокує “корозію” 

толерантності, перетворення її гуманістичної сутності в егоїстичну настанову, 

відповідно до якої “все варте й ніщо не варте того, щоб зобов'язувати нас”
7
. 

Так, плюральність (вихідна емпірична множинність) породжує плюралізм 

(легалізацію множинності у теоретично-нормативний принцип свободи совісті), 
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який призводить до культурного релятивізму (усвідомлення відносності 

множинного) і нігілізму (заперечення множинного і відносного).  

Методологічні перспективи запровадження діалогічного та 

культурологічного підходів до вивчення релігійних питань у цьому контексті 

полягають у подоланні крайнощів релятивації з метою збереження активної 

толерантності і передбачають:  

 запровадження культурологічного підходу до філософії діалогу;  

 проекцію культурології діалогу на історичну освіту;  

 урахування негативних наслідків міжрелігійного та міжкультурного 

діалогу і вироблення шляхів їх подолання через концепт Третього;  

 забезпечення спадковості вивчення релігійного матеріалу у межах 

систем середньої та вищої освіти.  

Запровадження культурологічного підходу до філософії діалогу 

ґрунтується на поєднанні філософії діалогу та культурології через семантичну 

трактовку діалогу культур як взаємодії смислів. Якщо діалогічна філософія 

становить зовнішній, світоглядний і “технологічний” аспекти нашого проекту, 

то культурологічне знання складає його внутрішній інформаційний і ціннісний 

зміст. У контексті діалогічного та культурологічного підходу учень з пасивного 

засвоювача знань перетворюється на Творця й Інтерпретатора Тексту Культури, 

активного учасника смислових процесів, які відбуваються усередині його 

життєсвіту і власного духовного світу. 

Проекція культурології діалогу на історичну освіту відбувається шляхом 

поєднання історії з релігієзнавством, філософією та культурологією. Така 

інтеграція відповідає потребам українського (і, напевно, світового) 

поліконфесійного простору та дозволяє глибше осягнути специфіку 

транскультурних процесів в історії України та відбиває загальну тенденцію до 

інтеграції гуманітарних наук.  

Урахування негативних наслідків міжрелігійного та міжкультурного 

діалогу і вироблення шляхів їх подолання через концепт Третього. Цей 

дозволяє подолати тіньовий “виворіт” міжрелігійного діалогу – втрату 

культурної та релігійної ідентичності у просторі множинності культурних 



традицій. Ключову роль у цьому відіграє концепт Третього як ключова 

категорія філософії діалогу, яка стає головною концептуальною засадою 

освітнього процесу. У межах системи освіти у ролі Третього виступає текст 

культури, стосовно якого займають симетричні позиції вчитель (викладач) та 

учень (студент), інтерпретовані, відповідно, як адресат і адресант, Я та Інший, 

Автор і Читач. Відтак, першоджерела, оригінальні тексти культури (а не лише 

тексти критики, коментарі другого, третього тощо рівнів) стають живим 

змістом освіти, а способи інтерпретації (герменевтика) з методів 

культурологічного дослідження перетворюються у методи навчання і 

виховання. За допомогою герменевтичної інтерпретації оригінального тексту 

культури, асоціативної пам’яті, творчої уяви й емпатії учні, ніби 

“переймаються” світом релігійної, культурної чи наукової традиції, яку вони 

вивчають, і навчаються мистецтву полеміки з представниками інших поглядів. 

За таких умов вихователем стає не вчитель, не учень і не організація навчання, 

а сам зміст освіти, навчальний матеріал у вигляді безсмертних духовних 

надбань людства, що стали живим предметом обговорення, розуміння, любові. 

Забезпечення спадковості вивчення релігійного матеріалу у межах систем 

середньої та вищої освіти здійснюється за допомогою упровадження у 

загальноосвітніх школах адаптованих елементів академічних університетських 

курсів. Прикладом цього може слугувати інтегрований експериментальний 

факультативний курс “Розмаїття релігій і культур світу”, призначений для учнів 

1-12 класів і спроектований як альтернативний курсам секулярної та релігійної 

етики
8
. Мета курсу – компаративний аналіз релігійних типів культур на підставі 

спільних цінностей (універсалій): індо-буддійська, японо-буддійська, даосько-

конфуціанська, арабо-мусульманська, християнська (православна, католицька, 

протестантська). У змісті курсу цей аналіз репрезентовано як своєрідна 

“співбесіда-перегукування” різних голосів культури з глобальних проблем 

людства: Добро і Зло, Хаос і Космос, Життя і Смерть, Чоловіче і Жіноче, Щастя 

і Страждання, Свобода і Рабство, Віра і Розум тощо.  
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Життя у полірелігійному суспільстві вимагає від його членів бути 

людиною діалогу. Це повинна бути особистість, яка володіє здатністю 

віднаходити Третього у міжрелігійному спілкуванні. Основою її світогляду 

повинна стати “діалогічна свідомість” (або “культура діалогу”) – відкритість 

світові різноманітних духовно-емоційних, ментальних, етноконфесійних 

традицій, які пронизують внутрішній світ “людини культури” та синхронно 

взаємодіють у ньому. Така людина повинна бути готова до пізнання Іншого, 

поваги, турботи, відповідальності і співпраці на основі щирої, альтруїстичної 

зацікавленості чужими культурами, які стають органічною складовою її власної 

самості, невід’ємною передумовою її духовного становлення та розвитку, які 

“живуть” у ній як сутнісно необхідні умови її існування.  

Діалогічна свідомість людини має три складові (світоглядні риси): 

культурологічна освіченість, лояльність (пасивна толерантність) і активна 

толерантність. Перша складова – культурологічна освіченість – відбиває 

інформаційну компетенцію людини, її обізнаність із фактом культурного 

розмаїття – існування Чужого, не схожого на мене. Друга складова – лояльність 

(пасивна толерантність) – засвідчує комунікативну компетенцію, уміння 

вступати у взаємодію з Чужим як з Іншим (дивним, але не ворожим). Третя 

складова – активна толерантність – вищий щабель еволюції діалогічної 

свідомості – пов’язана з морально-духовною компетентністю людини, її 

здатністю жертовно ставитися до Іншого як до Ближнього – у первинному, 

біблійному сенсі цього слова (співзвучну думку висловлює бельгійський 

фахівець Б. Роббен, класифікуючи релігійну освіту на “мульти-, інтер- та 

інтрарелігійний” її типи
9
). 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема. Релігійна багатокультурність України: історичний вимір. 

Мета:  

– формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 

історії; 

– поглиблення та систематизація знань про особливості взаємозв’язку 

релігії і культури, його причини і наслідки, виражені у становленні 

відповідних релігійних типів культури; особливості історичного 

розвитку різних релігійних типів культур України, роль релігії у їх 

становленні та функціонуванні; загальнолюдські цінності (універсалії 

культури) як координат картини світу, які віддзеркалюються в 

архетипах первісної доби, “останніх” питаннях сучасної науки і 

водночас – у “дитячих” запитаннях; механізми впливу релігії на 

формування цінностей і смислів культури, становлення її картини 

світу; особливості інтерпретацій культурних універсалій (“відповідей” 

на “останні” запитання) у контексті різних культурних традицій 

України; специфіку картини світу кожного релігійного типу культури 

у єдності космологічної (будова всесвіту), антропологічної (ідеал 

людини) й аксіологічної (ключові цінності) моделей; про схожість і 

відмінність картин світу різних культур, про роль універсалій 

культури та багатоманітність їх інтерпретацій; віддзеркалення 

світоглядних ідей тієї чи іншої культури в її здобутках-текстах 

(релігійних, політичних, філософських, художніх, наукових, 

побутових); сутність проблеми міжрелігійного діалогу культур у 

сучасному світоглядному дискурсі; українську культуру як 

мікромодель діалогу Сходу і Заходу та поліконфесійний, 

полікультурний характер сучасної української релігійності; перебіг 

історичних подій, пов’язаних з релігійним життям народів на теренах 

України, релігійні та міжконфесійні конфлікти в історії України і 



способи їх розв’язання, методи, прийоми та засоби вивчення 

релігійних питань у шкільному курсі історії України; 

– розвиток уміння здійснювати культурологічний аналіз релігійних, 

філософських, богословських і художніх текстів, соціокультурних та 

історичних явищ і процесів; історико-компаративістський 

(порівняльно-історичний) аналіз на основі реконструкції картини світу 

окремих типів культури, що відповідають конкретним історичним 

періодам; виокремлювати на підставі проведеного аналізу специфіки 

національного типу культури та культурної полірелігійності; 

“вживатися” та емпатійно “розуміти” внутрішній духовний світ 

суб’єктів різних форм сакрального досвіду; герменевтичної 

інтерпретації та феноменологічного опису розмаїття сакральних 

смислів культури; застосовувати отримані знання у майбутній 

навчальній і професійній діяльності викладача, який працює у 

ситуаціях поліконфесійності та конфесійних конфліктів на засадах 

світоглядної толерантності та діалогу релігійних культур. 

 

План заняття 

 

1. Релігійна культура язичництва на території українських земель. 

2. Християнізація Русі як початок формування світоглядного синкретизму 

в Україні. 

3. Релігійна ситуація в Україні Литовсько-польскої доби і доби 

Козаччини. 

4. Українська багаторелігійність в Україні у ХІХ-ХХ ст.  

5. Сучасна релігійна ситуація в Україні. 
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Методичні рекомендації 

 

Заняття може бути проведено з використанням прийому уявної 

діалогічної зустрічі та суперечки типових героїв різних релігійних культур в 

історії України. Зустріч відбувається у формі дискусії суб’єктів-акторів про 

сенс буття людини з погляду різних сакральних традицій і форм досвіду з 

метою вийти на рівень виявлення і переживання культурних універсалій (архе, 

“останніх питань”). Кожний студент обирає і виконує роль свого героя, 

переживаючи за допомогою герменевтичного проникнення смисли і цінності 

свого “героя”, відповідну культурну “роль”: виступає з доповіддю, ставить 

запитання опонентам, виходячи з аксіологічних пріоритетів, ментальності, 

символічної поведінки. Ця “зустріч” є смисловою ілюстрацією процесів, що 

відбувалися в історії України, тому проводиться після відтворення схеми 

перебігу основних релігійних процесів і визначення основних точок діалогу.  

Вивчення першого питання передбачає з’ясування студентами таких 

питань: релігійна культура язичництва на території України; проблема 

визначення хронологічних меж язичництва; періодизація язичницької 

релігійної культури праслов’ян і слов’ян (культ “упирів” і “берегинь”, культ 

Рода і рожаниць, культ Перуна (за Б.Рибаковим)); картина світу у 

праслов’янській і слов’янській язичницькій культурі (первісний анімізм, 

солярний монотеїзм, солярно-вегетативні та князівсько-дружинні військово-

політичні культи); бінарний і потрійний способи організації Всесвіту; архетип 

“прапагорба” (“Красна горка”) і просторова модель; язичницька семантика 

(хрест, дерево, птах, вода, небо, земля, камінь, стовп, вогонь, світло, темрява 

тощо) як архетипні символи; віддзеркалення язичницьких архетипів у сучасних 

етнографічних матеріалах; язичництво як предмет езотеричного і нерелігійного 

інтересу в сучасній Україні (РУН-віра, Рідна віра). Наступним кроком є 



визначення можливостей використання цього матеріалу, тому доцільно скласти 

таблицю. 

Українське язичництво: минуле і сучасне 

 Сутність Можливість використання у 

процесі навчання історії 

Картина світу і вірування 

традиційного язичника 

праукраїнських часів. 

  

Світоглядний портрет сучасного 

українського неоязичника  

(на прикладі окремого напряму). 

  

Герой культури: міфологічний тип свідомості, язичник/неоязичник 

 

Вивчення другого питання передбачає засвоєння позицій: християнізація 

Київської Русі; проблема з’ясування часу проникнення християнства на Русь; 

історичний аспект легенди про Андрія Первозванного (“Повість минулих літ”); 

етапи хрещення Русі (за М. Брайчевським); перші хрестителі Русі (Аскольд, 

Ольга, Ігор, Володимир); причини і наслідки утвердження християнства на 

Русі; складності християнізації; діалог язичницької і християнської культур; 

“двовір’я” як визначальна риса релігійної культури в Україні (за І. Огієнком); 

особливості “київського християнства” (софійність, утвердження 

богородичного культу, “соборноправність”, демократизм, критичне 

переосмислення візантійського спадку, орієнтація на принципи раннього 

християнства, універсалізм, толерантність, полікультурність, діалогічність); 

персоналії давньоруської релігійної традиції (Іларіон, Климент Смолятич, 

Володимир Мономах, Кирило Туровський, Данило Заточник, Нестор, Феодосій 

Печерський, Лука Жидята, Никифор, Данило Паломник та ін.). Для кращої 

систематизації знань варто заповнити таблицю. 

Релігійний синкретизм як вияв світоглядного дуалізму в українських 

звичаях, символах обрядах 

Назва звичаю, 

символу, обряду 

Пережитки 

язичництва 

Християнські смисли 

   



Герой культури: християнин з елементами прихованого язичника 

(синкретичний релігійно-міфологічний тип). 

 

У межах третього питання слід розглянути такі проблеми: релігійна 

культура в Україні Литовсько-польської доби; Берестейська унія 1596 р. та 

утворення Української греко-католицької церкви; полемічна література як вияв 

релігійної культури, творів І. Вишенського; культурна діяльність братських 

шкіл; Острозька академія як осередок православної культури, діяльність 

Костянтина Острозького; Києво-Могилянська академія як феномен латинських 

впливів у національній культурі, філософська творчість представників Києво-

Могилянської академії; культурологічні аспекти спадщини Г. Сковороди 

(“Буквар світу”, “Алфавіт”, “Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в 

житті”), життєтворчість Г. Сковороди в історії релігійної культури України; 

особливості козацького бароко у мистецтві й архітектурі; православна ікона в 

Україні. Напрацьований матеріал слід узагальнити за допомогою таблиці. 

Парадигма “Схід – Захід” у християнській Україні доби Відродження 

і бароко 

Парадигма Ідеї, знакові 

події, постаті 

Навчальні теми,  

де можуть 

застосовуватися 

Методичні 

прийоми 

Християнський Схід 

(православ’я). 

   

Християнський Захід 

(католицизм). 

   

Герой культури: православний/греко-католик/католик (релігійний 

схоласт, спудей) 

 

Четверте питання передбачає висвітлення таких положень: Київська 

Духовна академія як центр православної культури в Україні; початок руху за 

автокефалію, історія створення УАПЦ; русифікація як ознака духовного 

розвитку православних українців; релігійно-культурологічні засади української 

інтелектуальної культури ХІХ ст.; ідеологічна програма Кирило-

Мефодіївського братства, повернення до ідеалу “соборноправності” “київського 



християнства”; православна філософська думка в Україні (творчість В. 

Зеньковського); релігійна культура України ХХ ст.; діяльність Української 

греко-католицької церкви; внесок А. Шептицького у розвиток релігійної 

культури в Україні; феномен “уніатської ментальності”; проблема 

“православного вузла” у духовному житті України; поширення 

протестантських (баптисти, п’ятидесятники), іудейських та ісламських громад в 

Україні доби модерну; неорелігійні течії орієнталістського та 

неохристяинського спрямування в Україні ХХ ст.; офіційна політика 

радянського уряду щодо релігії в Україні; здобуття незалежності й уведення в 

дію конституційного принципу свободи совісті. Заповнення таблиці сприятиме 

підготовці до заняття. 

Українська багаторелігійність ХІХ – ХХ ст.: порівняльний аналіз 

нових релігійних рухів модерної доби 

Назва релігійного 

руху, течії, 

напряму 

Догмати, 

обряди, 

організація 

Історія виникнення і 

поширення в 

Україні 

Методика 

вивчення на 

уроках історії 

    

Герой культури: правовірний мусульманин/ортодоксальний 

іудей/баптист/п’ятидесятник 

 

Вивчення п’ятого питання відбувається за допомогою актуалізації 

наступних знань: соціально-економічні, політичні та культурні передумови 

релігійного життя в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.; специфіка релігійної 

ситуації в сучасній Україні (поліконфесійність як її визначальна риса, складові 

української поліконфесійності, проблема православних конфесій в Україні); 

структура “православного вузла” (УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ); боротьба УПРЦ 

КП за канонізацію; католицизм у сучасній Україні (ареал поширення і кількість 

віруючих, візит папи Іоанна Павла ІІ до України як показник авторитету 

католицької церкви); УГКЦ у сучасній Україні (вимоги щодо реституції 

церковного майна, канонізації А. Шептицького, відведення звинувачень у 

співробітництві з фашизмом); протестантські общини в Україні (баптисти, 

п’ятидесятники, адвентисти, мормони, свідки Ієгови та ін.); східні релігії в 



Україні; діяльність мусульманських общин; проблема ісламізації та ісламського 

фундаменталізму (вияви в Україні); буддизм і його вплив на духовне життя; 

неорелігії в Україні ((орієнталістська (Міжнародне Товариство свідомості 

Кріпни), нехристиянські (Церква Христа, Богородична Церква, АСД тощо), 

езотеричні та сайєнтологічні об’єднання); проблема поширення сект і 

сектантського способу життя в умовах законодавства про свободу совісті і 

кризи культури; активізація традиційних церков як “відповідь” на “виклик” 

сектантства; провідні світоглядні тенденції розвитку української релігійності 

(діалог релігії з філософією та наукою; екуменічний рух; культурологізація 

релігії у межах світської освіти; утвердження толерантності як головного 

“правила” міжрелігійної взаємодії); релігійна культура сучасної України у 

вимірі ментальності; картина світу українського Заходу й українського Сходу 

(чому ми різні?) 

Герой культури: православний кожної зі складових “вузла”/греко- чи 

римокатолик/протестант/представник неорелігії/сучасний мусульманин. 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання для самостійної роботи студентів залежно від ступеня 

проблемності поділяються на інформативно-констатаційні і творчі. Перші на 

основі культурологічного аналізу смислів численних ранньоісторичних, 

національних і світових релігій передбачають відтворення цілісної 

систематизованої картини полірелігійності як ознаки сучасного світу, розробку 

методики використання цього матеріалу на уроках історії та можуть бути 

оформлені у вигляді рефератів. Другі містять окремі прикладні розробки з 

феноменології Чужого, проектовані на національний простір інтеркультурності 

та методику висвітлення на уроках історії. Вони оформлюються як есе або 

робочі нотатки, якими можна користуватися під час рольової гри, дискусії, 

конференції (що власне, і оцінюється). 

 

Первісні та ранньоісторичні форми релігійності, їх вивчення у курсах 

шкільної історії 

Вивчення цього питання передбачає ознайомлення з базовими поняттями 

і наголосом на такій культурологічній категорії, як “архетип культури”. 

Остання засвоюється в адаптованому вигляді як низка першообразів, 

відображених у відомих міфах, легендах, казках різних народів світу. 

Сприймаючи архетипи, студент поступово підводиться до думки про наявність 

спільних цінностей у релігіях і культурах світу, виражених через вічні 

світоглядні проблеми буття людства. Особлива увага приділяється вивченню 

життя первісних людей, зіставленню архаїчних культурно-релігійних символів 

з даними сучасного народознавства. Специфіка культурних архетипів і 

цінностей розкривається через розгляд базових категорій сучасної етики та 

культурології (добро, зло, любов, обов’язок, справедливість, гріх, свобода, 

відповідальність, совість тощо. Ключовими питаннями є питання сутності 

добра і любові як вищого вияву духовності людини, а також співвідношення 

свободи і відповідальності. 



Головний герой культури – міфопоетичний (“язичник”): базова 

фундаментальна канонічна особистість первісного типу із нормативно-

колективним стандартом поведінки, інтерпретований в аспектах: релігійному 

(“первісна людина у пошуках Бога”); комунікативному (“первісна людина у 

пошуках “Іншого”); ціннісному (аспект значущості первісної культури для 

розвитку релігій і культур світу, втілений у темі “Сучасна людина у пошуках 

первісної”). Вивчення питання спирається на приклади із сучасного 

народознавства насамперед йдеться про національні традиції глибокої давнини. 

Отримані знання доцільно подати у вигляді доповіді про язичництво 

стародавніх слов’ян з постійною апеляцією до проблеми відродження і 

трансформації слов’янської та проукраїнської міфології як витоків національної 

духовності у сучасних неязичницьких рухах. 

 

Релігії в культурі Індії та її вивчення у шкільному курсі всесвітньої 

історії 

Вивчення цього питання передбачає ознайомлення з феноменом індо-

буддійської культури, заснованому на релігійних цінностях ведичної системи, 

брахманізму, індуїзму та буддизму. Студент засвоює основні поняття індійської 

картини світу (Карма, Сансара, віддяка, реінкарнація, каста, кастовий 

обов’язок). Особлива увага приділяється аналізу індійського світобачення як 

утілення ідеї динамічної мінливості світу крізь призму картини космосу 

циклічного повернення та вічного коловороту, що через образ мандали виявляє 

індоарійське й індоєвропейське походження в якості культурної універсалії (від 

колес на підмурках індійських храмів до символіки слов’янського хороводу). 

Засвоєння цих категорій рекомендується супроводжувати читанням або 

переказом відповідної художньої літератури (наприклад, доступних 

“Бхагавадгіти”). 

 

Релігії в культурі Японії та її вивчення у шкільному курсі всесвітньої 

історії 



Розгляд цього питання підводить студента до розуміння феномену японо-

буддійської культури, заснованою на релігійних цінностях синтоїзму, 

конфуціанства, дзен-буддизму; засвоєння основних понять японського 

світобачення (краса світу, життя як мить, добро в людині, турбота про дитину, 

вірність, самурайський кодекс честі, бойове мистецтво), що найкраще 

поглибити за допомогою художньої літератури (наприклад, доступних хоку і 

хайку), перегляду уривків художніх фільмів (А. Куросава). 

Окремою темою повідомлення може бути дослідження світоглядних 

механізмів “японського дива” як наслідку ментальної дії інтуїцій і трудової 

етики дзен, синто і дзюдо та визначення перспектив використання передового 

досвіду японської полікультурності в соціально-економічному та духовному 

житті України. 

 

Релігії в культурі Китаю та її вивчення у шкільному курсі всесвітньої 

історії 

 

Оскільки це питання розкриває феномен даосько-конфуціанської 

культури, заснований на релігійних цінностях даосизму, конфуціанства та чань-

буддизму, краще засвоїти основні поняття розділу (гармонія, шлях, Дао, закон, 

недіяння, держава, імператор, Небо, ритуал, добрі манери) студенту допоможе 

перегляд відповідних відеофільмів, з прослуховуванням фрагментів 

традиційних китайських музичних творів тощо. 

 

Християнська культура як основа цивілізації Заходу та її вивчення у 

шкільному курсі всесвітньої історії й історії України 

 

Запропоноване питання передбачає здійснення студентом цілісного 

системного аналізу картини світу Заходу у контексті його порівняння з 

релігійними культурами Сходу. Студенту необхідно визначити провідні 

культурні цінності Заходу і Сходу, проаналізувати ставлення до релігії на 

Заході і на Сході, з’ясувати перспективи діалогу культур. Результатом цієї 



роботи має стати усвідомлення необхідності будувати міжнародні відносини на 

спільних культурно-духовних засадах. 

У процесі ознайомлення зі світоглядними, релігійними та художніми 

особливостями католицької, православної і протестантської культур необхідно 

зосередити увагу на унікальності кожної з традицій, її самоцінності як 

історичної та духовної цілісності. Слід розглянути і тенденції поширення 

визначених релігійних культур на території України. 

Необхідно розглянути роль релігії у культурному житті сучасної Європи, 

особливості діалогу релігії та науки, перспективи євроінтеграції України у 

контексті цього діалогу та виокремити питання феномену інформації й 

інформаційної цивілізації, зміни соціальних функцій релігії у процесі 

інформатизації. 

 

Іслам – основа арабо-мусульманської культури та його вивчення у 

шкільному курсі всесвітньої історії й історії України 

 

Вивчення феномену арабо-мусульманської культури, заснованої на 

релігійних цінностях іудаїзму, християнства та ісламу, основних категорій 

(єдинобожжя, Коран, пророк, джихад, намаз, хадж тощо) рекомендується 

супроводжувати ознайомленням з творами художньої літератури (наприклад, 

“Рубаї” О. Хайяма, поетичних творів Румі, Джамі, Хафіза, Нізамі та ін.). 

 

Творчі завдання 

 

1. Образ Чужого у культурній самосвідомості українців  

Для виконання завдання студенту необхідно здійснити культурологічне 

дослідження міфологічних архетипів топосу Чужого, що має модель тріади і 

відповідає матриці мономіфу за структурою ініціації героя. “Ліс – Печера – 

Скарб” як семантична модель віддзеркалює діалектику діалогу від емпіричного 

до сакрального рівня буття і дозволяє диференціювати дві форми страху перед 

Чужим – боязнь і трепет. Підготовка цього питання передбачає знання 



символічної тріади С. Кримського “Дім – Поле – Храм” як образу Свого в 

культурі, а також роботи Б. Вальденфельса з феноменології Чужого та 

Дж. Кемпбелла з аналізу мономіфу.  

 

2. Патріотизм і націоналізм як концептуальні вияви образу Свого  

Під час підготовки цього питання студентом здійснюється 

культурологічне дослідження міфологічних архетипів топосу Свого в культурі. 

Патріотизм і націоналізм постають як два вияви етноцентричної настанови за 

ступенем наростання агресії й ортодоксальності у захисті “свого”. 

Етноцентризм – система цінностей, у центрі якої перебуває “народ” (у 

генетично-антропологічному значенні “етносу”, – тобто не соціальної, а 

біологічної категорії). Етноцентризм може поставати у двох іпостасях: як 

патріотизм, що є позитивною основою формування національної свідомості, та 

як націоналізм в усіх його виявах (шовінізм, нацизм, расизм), що зашкоджує 

адекватній етнічній ідентифікації. Ці дві настанови – патріотизм і націоналізм – 

дуже гнучко зціплені у живій конкретиці національного життя. Тому 

розмежувати їх – дуже важко, але виокремити цю межу все ж таки можливо. 

Нею, очевидно, є ознака, яка завжди супроводжує етноцентричну настанову. 

Описується така риса активності людської свідомості, як принциповість. 

Принциповість у цьому випадку означає відданість індивіда чи групи індивідів 

переконанню – певному способу мислити і діяти. Така відданість є абсолютно 

прийнятною навіть необхідною: адже переконання формують цінності, що є 

духовним стрижнем національної культури.  

 

3. Світоглядна модель сучасного жителя України в контексті діалогу 

Свого і Чужого  

Означене питання носить проективний характер і стосується сфери 

прикладної культурології. Моделювання адекватного сучасним умовам образу 

українця спирається на результати компаративного аналізу ідеалу освіченої 

людини у традиційних та інноваційних культурах. Студент визначає характерні 

риси традиційної (центризм, приписана ідентичність, монокультурний зміст, 



орієнтація на Іншого) й інноваційної (децентрація, сконструйована 

ідентичність, полікультурний зміст, орієнтація на Его) моделей суб’єкта. На цій 

підставі характеризується сучасна модель української людини як 

антропологічний зразок, ознаками якого є настанова на діалог, подолання 

протистояння Центру і Периферії, єдність прав Я та Іншого. 

 

4. Культура міжрелігійного діалогу із Чужим у сучасній 

національній освіті 

Означене питання виводить студента на систематизацію і творче 

узагальнення отриманих у процесі роботи над модулем знань. Розвиток 

міжкультурного та міжрелігійного діалогу у сучасному світі ставить нові 

завдання перед релігієзнавчою наукою й освітою. Основними векторами їх 

формування постають взаємопов’язані тенденції до діалогізації та 

культурологізації наукової й освітньої сфери, зорієнтованої на виховання 

“людини культури”, діалогічного суб’єкту діяльності і спілкування. 

Ефективним напрямом формування концептуальних засад сучасного 

релігієзнавства в Україні є діалог культурології і релігієзнавства, результатом 

якого постає релігійна культурологія як прикладна галузь. Релігійно-

культурологічний підхід дозволить запобігти здійсненню упереджених 

оціночних суджень з приводу тої чи іншої релігії, але водночас не 

перешкоджатиме будь-яким культурофілософським оцінкам, які, на відміну від 

атеїстичних чи клерикальних, будуть радше світоглядними, аніж морально-

етичними, що полегшить діалог між представниками релігії і науки, релігії і 

культури, різних релігій, культур і ментальностей світу. 

 

5. Релігійні архетипи культури Свого у сучасному українському 

мистецтві 

Означене питання носить характер креативного проекту і передбачає 

трансляцію вивченої проблематики у художню, зокрема, у поетичну царину. 

Проаналізувавши тексти відомих сучасних українських поетів класичного, 

авангардного і постмодерного напрямів студент доходить висновків: у творах 



сучасної української поезії сконденсовано і репрезентовано традиційну для 

східних слов’ян софійну модель Всесвіту з елементами пантеїзму та 

міфопоетичного анімізму. Як будь-який текст, така дійсність є символічною і 

потребує дешифровки. Зазначена модель утримує в собі елементи загальних 

механізмів поетичної творчості. Відповідно до поетичної моделі космосу поет 

вбачає своє призначення у тлумаченні сакральних знаків, у виявленні відблиску 

трансцендентного в іманентних речах і явищах, а відтак, у передачі їх через 

поетичну символіку. Ціннісно-смислові засади окремих творів сучасної 

української поезії свідчать про життєстійкість релігійних архетипів, що 

вимагають подальшого культурологічного аналізу.  

 


