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Section 1. 
General psychology , personality psychology, history of psychology.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ МОДЕЛЕЙ ВІРИ 

Алєксєєва Ю.А. 
докторант кафедри теоретичної та консультативної психології 
НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ
E-mail: yulya-alekseeva-74@mail.ru

На сьогоднішній день одним з актуальних питань психологічної науки є вивчення фе-
номену віри, як духовного стрижня особистості, що мобілізує її внутрішні ресурси. Віра як 
складне особистісне утворення має свою структуру, яка містить певні елементи та відобра-
жає їх взаємозв’язок. Вивчення структурних компонентів віри особистості дає змогу краще 
диференціювати та діагностувати їх викривлення, які призводять до розвитку непродуктив-
них форм віри. Тому для об’єктивного розуміння віри, як системоутворюючого феномена, 
необхідним є теоретичне дослідження її структурних моделей, які відображають різні конфі-
гурації психічних явищ. 

 Аналізуючи наукові погляди психологів, слід зазначити, що деякі вчені (Дж. Леуба, 
Д.М. Угринович, Т.О. Казанцева, О.М. Двойнін, В.П. Москалець, О.І. Климішин) здійснювали 
спроби структурувати таке складне психічне утворення, як віра, в якому, на їх думку, певну 
роль відіграють усі психічні процеси, включаючи уяву, почуття й волю.

Так, американський психолог Дж. Леуба вважав, що віра особистості включає як її 
упевненість в істинності певних суджень або поглядів (що передбачає діяльність мислення), 
так і почуття, потреби, волю до їх реалізації [6]. 

Д.М. Угринович виділив психологічні особливості віри. По-перше, важливу роль у вірі 
відіграють почуття людини. Оскільки предмет віри викликає зацікавлене ставлення людини, 
воно реалізується насамперед в емоційній сфері, спричиняючи ті чи інші почуття та пережи-
вання. Діапазон цих переживань може бути досить різним як за змістом, так і за інтенсивніс-
тю, однак поза емоційним ставленням віра неможлива. По-друге, віра неможлива поза осо-
бистісною оцінкою предмета віри. Ця оцінка найчастіше буває позитивною. Людина вірить у 
те, що відповідає її ідеалам, прийнятій нею системі цінностей, що приносить їй суб›єктивне 
моральне задоволення. При цьому сама віра відіграє певну роль у формуванні її ідеалів і 
ціннісних орієнтації. Вчений зауважував, що віра (особливо релігійна) існує і за наявності 
різко негативної оцінки певного явища, образу (віра в «чорну магію», чаклунство, у дияво-
ла). Проте, якою б не була оцінка предметів віри, вона в ній обов›язково наявна і накладає 
певний відбиток на її зміст. По-третє, віра передбачає активне особистісне ставлення до 
свого предмета, яке зачіпає вольові процеси й проявляється тією чи іншою мірою в пове-
дінці людини. Особистісне, зацікавлене, емоційне й оцінне ставлення людини до предмета 
власної віри завжди впливає на її поведінку [6].  

За науковою позицією В. Л. Петрушенко і Г. Н. Щербакової віру слід вивчати як складне 
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психологічне утворення. Вона містить у собі два компоненти: інтелектуальний і емоційний, 
при цьому останній є домінуючим компонентом віри. Віра – це емоційно пережите ставлен-
ня суб›єкта до певної сукупності поглядів і уявлень про реальну або вигадану «дійсність», 
що визнається істинною, яка не може бути доведена в цей момент. Така дійсність зумовле-
на джерелом якістю соціальної інформації, формується під впливом соціально-історичних 
цінностей, потреб та інтересів, стає формою суб›єктивного внутрішнього прийняття автори-
тету й спонукає вольове ставлення, поведінку та вчинки людей. На думку цих вчених, сут-
тєвими особливостями віри є внутрішнє прийняття людиною чого-небудь істинного й згода 
з ним; почуття, що визначає емоційне переживання-ставлення  людини до предмета віри; 
відображення у змісті віри життєво важливих інтересів людей; опора на авторитет; ціннісне 
ставлення до чого-небудь як до правильного чи неправильного, справедливого чи неспра-
ведливого, гарного чи поганого [5].   

Російська вчена Т.О. Казанцева у своєму дослідженні доходить  висновку, що віра – це 
комплекс когнітивних, ціннісних, мотиваційних, настановних і афективних утворень. Когні-
тивний компонент віри, на думку дослідниці, представлений системою уявлень людини про 
предмет віри, експектаціями стосовно себе та інших, сугестивністю та контрсугестивністю, 
рівнем критичності. Афективний компонент віри вміщує в себе афекти, пов›язані із предме-
том віри. Настановний компонент містить систему установок відносно предмета віри, цілей 
і діяльності людини. Ціннісний компонент презентований ціннісними орієнтаціями, спрямо-
ваними на предмет віри [2]. 

Розглядаючи віру як інтегральну психологічну характеристику, що поєднує в єдине ціле 
різні явища психічної дійсності, О.М. Двойнін зазначав, що у вірі наявний елемент знання, 
проте в ній на передній план виступає не об›єктивний зміст цього знання, а значення цьо-
го змісту для людини. Психологічною продукцією віри виступає не представленість образу 
майбутнього у свідомості, а переживання  майбутнього в сьогоденні. Вивчаючи зв›язок віри 
зі смисловою сферою особистості, учений зауважував, що смисл і віра подібні за багатьма 
характеристиками. Між вірою та смислом існує пряма залежність, втрата смислу завжди по-
в›язана із втратою віри. Аналізуючи взаємозв›язок віри з переконаннями, він підкреслював, 
що віра нетотожна переконанням людини. І пояснював це тим, що переконання – це резуль-
тат особистісного розвитку людини і відносно статичні утворення, а віра присутня у людини 
незалежно від ступеня сформованості переконань і має динамічний характер [1]. 

Відомий український психолог В.П. Москалець виділяв у структурі релігійної віри раціо-
нальний, емоційний і вольовий компоненти. Аналізуючи релігійні почуття, він підкреслював, 
що емоційний елемент віри утворюють звичайні емоційні переживання (стани, процеси), які 
спрямовуються на релігійний об’єкт. Емоційні переживання зумовлюють особистісну значу-
щість, цінність віри для суб’єкта і утворюють основу, ґрунт її функціональної динаміки. Релі-
гійні почуття – сталі і тривалі емоційні стани, об’єктом яких є Бог, надприродні істоти, релігій-
ні цінності. До таких почуттів належать релігійна любов, релігійний страх, релігійне почуття 
піднесеного тощо. Розглядаючи взаємозв’язок раціонального та емоційного компонентів із 
волею, вчений стверджував: якщо розум, інтуїція, емоційні переживання суб’єкта вибира-



42

17-18 February, 2015 Geneva, Switzerland

ють «бути у вірі», його воля забезпечує відповідну саморегуляцію на цьому шляху [4]. 
Досліджуючи феноменологію релігійної віри в рамках христіансько-орієнтовнного під-

ходу, О.І. Климишин виділила в ній чотири структурні компоненти: 1) сфера несвідомого як 
апріорне онтологічне джерело; 2) когнітивно-рефлексивний, що забеспечує усвідомлення 
обєкта віри; 3) емоційно-ціннісний, що забеспечує емоційну значущість обєкта віри; 4) моти-
ваційно-вольовий, що полягає у здатності людини до дій згідно з релігійною вірою [3].

Таким чином, презентовані структурні моделі віри особистості свідчать, що віра роз-
глядається вченими як інтегроване психічне утворення, яке вміщує певні компоненти та 
складові. 
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Соціальний інтелект є одним з найважливіших компонентів життєдіяльності людини, 
він надає можливість розуміти самого себе, забезпечує вірне трактування вчинків людей, 
їх вербальних і невербальних реакцій, виступає у якості важливої когнітивної складової в 
структурі комунікативних здатностей особистості. Основні завдання вивчення соціального 
інтелекту, з нашої точки зору, спираючись на досвід дослідження цієї теми, полягають у 
тому, щоб визначити роль соціального інтелекту у вирішенні завдань розвитку в рамках 
кожного психологічного віку; виявити, в яких віково-специфічних феноменах проявляється 
соціальний інтелект у сфері значущих відносин особистості та яке місце соціального інте-


