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Анотація. В статті розглянуто моделі релігійної соціалізації у 

вітчизняній та західній науці. Розглянуто основні механізми (агенти) 

соціалізації, а також шляхи їх прямого та опосередкованого впливу на 

особистість та формування її релігійних уявлень. 
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Abstract. In this paper we describe models of religious socialization in the 

domestic and Western science. Also we consider the basic mechanisms (agents) of 

socialization and the ways of their direct and indirect impact on the individual and the 

formation of  its religious beliefs. 
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Релігія – не тільки духовне, але й культурне, соціальне, політичне явище, 

вплив якого відчуває на собі кожен індивід незалежно від власного до неї 

ставлення. Немає, напевно, жодної сфери людської діяльності, на яку релігія не 

чинить свого впливу, хоч би і опосередковано. Неможливо оцінити цей вплив 

як виключно позитивний, але й однозначно негативним він не є, і тому існує 



безліч прикладів. Можна з упевненістю сказати, що релігія та приналежність до 

неї на індивідуальному ріні (релігійність) формує певний склад особистості, 

обумовлює її поведінку, образ думок тощо. Але цей вплив не безумовний і, 

перш за все, не обумовлений самою природою людини, її біологічними 

характеристиками. Він можливий виключно в рамках соціуму, існує в ньому, 

постійно відтворюється та шириться. Тобто існують певні механізми, за 

допомогою яких релігійні уявлення передаються у суспільстві, транслюються 

від покоління до покоління. 

Один із найважливіших механізмів існування релігії – це навернення, 

тобто її відтворення, трансляція до наступних поколінь, або ж до невіруючих. 

Взагалі навернення до віри – одна з головних цілей релігії і на рівні інституту, і 

на рівні конкретної людини. 

Навернення – це не подія, це процес. Найбільш вдало, на нашу думку, його 

описує Г.Фрік, як послідовний процес усвідомлення священного, його 

дійсності, та переосмислення на цій основі свого власного життя [1]. Виходячи 

з цього, термін «навернення» в основному прийнято використовувати в 

конфесіональному контексті, як прихід до віри, звернення до Бога, певне 

релігійне «осяяння», в якому людина невіруюча відкриває для себе Бога. Але 

можна трактувати навернення і більш широко, розуміючи під цим поняття не 

тільки результат отримання релігійних уявлень (тобто уявлень про священне), 

але й той шлях, яким їх було досягнуто. Іншими словами, навернення – це 

процес і результат отримання, засвоєння та прийняття релігійних уявлень будь-

якого характеру та побудова власного життя у відношенні до священного. Як і 

будь-яке соціально значиме знання, інформація про релігійну традицію та 

пов’язані з нею вірувальні компоненти передається в процесі соціалізації особи, 

осягнення нею соціальної дійсності та досвіду минулих поколінь, та 

інтеріоризації цих знань. Тому мова в даній статті піде саме про релігійну 

соціалізацію, зокрема, про механізми передачі релігійних уявлень від агента 

соціалізації до об’єкта соціалізую чого впливу. 



В радянській літературі цей процес називали трансляцією та відтворенням 

релігії. Для трансляції будь-якої ідеї, інформації потрібні певні механізми, або 

ж агенти. Більшість радянських авторів (В.В. Павлюк, Ю.Ф.Борунков, Є.К. 

Дулуман), спираючись на данні соціологічних досліджень 1962–1970 рр., 

визнавали основним джерелом відтворення релігії виховання у сім’ї віруючих: 

«В основному існує три канали відтворення релігії:  перший – виховання в сім’ї 

віруючих; другий – місіонерська діяльність проповідників релігії; третій – 

вплив різних індивідуально-психологічних елементів» [2]. На нашу думку, 

другий та третій шляхи, або ж агенти навернення в цій схемі нерозривно 

пов’язані. Прийняття проповіді без нагального духовного запиту, що походить 

від самої людини, не можливе за умов її комфортного фізичного та 

психологічного існування. Розглядати ж в даному контексті примусове 

навернення вважаємо недоцільним, оскільки в конкретних соціально-

історичних умовах сучасної України подібна проблема не стоїть. 

Що цікаво, на сучасному етапі українська наука взагалі не займається 

дослідженням шляхів збереження та відтворення релігії, лише фіксує 

статистичні дані, скільки людей вважає себе віруючими. В той же час, на Заході 

дана тема не зникла з поля зору науки, хоча її дослідження розпочалося ще у 

1980-х (майже на 20 років пізніше, ніж в радянській науці. Можливо, справа тут 

у боротьбі наукового атеїзму з релігією і, як результат, пошук ним шляхів 

відтворення ідеологічно непопулярних уявлень).  

Західна наука говорить про трансляцію релігійних уявлень значно більше. 

Велика кількість досліджень, перш за все, в Америці, присвячена ролі сім’ї у 

формуванні релігійності наступних поколінь. Дослідження стосовно механізмів 

релігійної соціалізації в західній науці знаходять вираження в трьох основних 

моделях: передачі, угоди та трансформації (або ж каналювання, від англ. 

channeling). Історично перша модель, модель передачі, розглядає батьків як 

домінантних активних агентів соціалізації, які формують релігійну належність 

своїх дітей. В цій моделі діти виступають як пасивні об’єкти соціалізації, а 

кореляція релігійних вірувань і практик між батьківським і дитячим 



поколіннями розглядається як показник успішності релігійної соціалізації. 

Основні досліджувані показники (Бадерс, Десмонд) в рамках даної моделі – це 

відвідування родиною церкви, важливість релігії в сімейному житті, віра у 

існування та всемогутність Бога, частота молитов. Дослідження показали, що 

релігійна поведінка батьків успадковувалася і їхніми дітьми. Так, відвідування 

батьками церкви асоціюється з участю дітей у церковному житті (Бао, 

Сузеєделіс, Потвін), а батьківські релігійні практики позитивно впливають на 

всі прояви релігійності у підлітковому віці (Озорак). 

Але дана модель ще не пояснювала, яким саме чином відбувається 

передача релігійних вірувань. Пізніше до цієї моделі була включена теорія 

научіння, яка давала змогу пояснити релігійну соціалізацію як моделювання 

дитиною батьківських релігійних практик (Оман, Торесен). Так, Оман 

стверджує, що моделювання виступає ключовим аспектом у передачі 

релігійних цінностей від батьків до дітей. Вчений в своїх дослідженнях 

передачі релігійних цінностей спирається на теорію Бандури, який стверджує, 

що навчити чомусь важко, батькам значно легше для дитячого розуміння 

показати це на власному прикладі. Тобто діти вже не розглядаються як пасивні 

об’єкти соціалізації, а як суб’єкти, які, спостерігаючи за релігійними 

практиками батьків, виробляють власну модель релігійної поведінки. 

Друга модель – угоди (або ж транзакції) стверджує, що діти не знаходяться 

під одностороннім впливом своїх батьків, а взаємно впливають на них 

(Кучінські). Модель релігійної соціалізації як угоди  розглядає дітей як 

активних суб’єктів, і припускає, що батьківська родина створює певне 

середовище, в якому діти вибудовують власні релігійні погляди (Волкер, 

Тайлор). З участю у релігійних дискусіях і домашніх ритуалах в поєднанні з 

батьківськими директивами відвідувати церкву, пов'язаний найбільш 

ефективний спосіб передачі релігійних вірувань молодшому поколінню. 

Окагакі, Хаммонд и Сімон також виявили, що релігійна дискусія між батьками і 

дітьми (наприклад, пояснення дітям батьківських переконань, обговорення тих 

знать, які діти винесли з самостійного читання Біблії чи церковних служб), 



виявилась ефективною як фактор релігійної соціалізації підлітків. Важливо 

також, яку позицію батьки займають у дискусії: чи бажають вони нав’язати 

дитині власні думки і переконання, або ж дотримуються поміркованої позиції 

та поважають вільний вибір дитини. В. Бегстон, розглядаючи, чому деякі 

родини більш успішні в передачі своїх релігійних поглядів нащадкам, ніж інші, 

дійшов висновку, що це пов’язано саме з фактором надання дитині вільного 

вибору: «Підхід, який говорить «Це наша віра, якій ви будете слідувати, яку 

будете практикувати, і вам забороняється експериментувати з будь-якою іншою 

вірою», як правило, менш успішний. Кращий підхід говорить: «Ми хочемо, щоб 

ваша віра була вашою власною, ми вважаємо, що знайшли віру, яка є значимою 

для нас і нашої родини, але ми не хочемо нав'язувати її вам. Не соромтеся 

експериментувати» [3]. 

Третя модель – каналювання, або ж трансформації, об’єднує дві попередні 

моделі релігійної соціалізації і поширює перелік активних агентів соціалізації 

за рамки родини (наприклад, на однолітків, колег та релігійних лідерів). Ця 

гіпотеза припускає, що батьки формують релігійні норми та уявлення своїх 

дітей безпосередньо в дитинстві; в той же час, батьки стають причиною 

входження дітей до релігійних спільнот та громад, де ті мають змогу 

спілкуватися з релігійними однолітками і наставниками. В даному випадку 

безпосередній вплив на соціалізацію чинять саме позасімейні агенти, в той час 

як батьківська соціалізація продовжує впливати на дітей опосередковано 

(Корнуол, Еріксон). 

Вперше цю модель сформулював та дослідив Г.Хіммельфарб, який 

досліджував каналювання релігійних уявлень серед американських євреїв. Він 

виявив, що серед єврейського населення США основним фактором формування 

релігійності та релігійних практик виступає релігійна належність одного з 

подружжя, в той час як батьківський соціалізуючий вплив виражається лише 

опосередковано (батьки стають причиною входження в групу, де їх дитина з 

часом знаходить собі чоловіка/дружину). 



М.Корнуол також дотримувалась гіпотези каналювання у її дослідженні 

сімей мормонів. Вона виявила, що родинні змінні мають мало впливу на 

дорослу релігійність, але батьківський вплив присутній опосередковано. Тобто, 

відвідування батьками церкви і домашні спостереження за релігійністю 

дорослих приводять їх нащадків до спілкування з групами однолітків, які 

посилюють значення домашньої релігійної соціалізації [4]. 

Ще один аспект до даної моделі вніс Дж.Еріксон, який досліджував вплив 

релігійної освіти (наприклад, недільної школи) на подальшу релігійність 

дорослих. Автор виявив, що релігійна освіта справляє безпосередній сильний 

вплив на релігійний розвиток підлітків. Еріксон стверджував, що релігійна 

освіта сприяє релігійності, оскільки сполучає у собі релігійний заклад з 

релігійними однолітками. 

Підсумовуючи вищезазначене, робимо висновок, що побудова 

дослідження механізмів збереження та передачі релігійних уявлень виключно 

на засадах однієї моделі є недостатньою. Як бачимо з досвіду іноземних колег, 

лише інтегративна модель дає достатньо адекватне уявлення про процеси 

трансляції релігії не тільки у між поколінному діалозі, але й в спілкуванні з 

релігійними однолітками, авторитетами, чи більш широко – інститутами. В 

українському релігієзнавстві на даний момент такої моделі просто не існує. 

Процес формування концепцій релігійної соціалізації особистості в умовах 

перехідного стану суспільства України лише розпочався. Тому вважаємо, що 

для подальшого розвитку наукових досліджень у даному напрямку вкрай 

необхідно врахувати досвід західних вчених,  які зробили величезний внесок у 

висвітлення проблеми передачі і збереження релігійної традиції. 
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