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Іванна Парфанович  
 

РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНИЙ ВПЛИВ  
У ПОПЕРЕДЖЕННІ І ПОДОЛАННІ ДЕВІАНТНОЇ  

ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Формування морально-духовних цінностей відбувається через про-

цес трансформації уявлень у внутрішні переконання особистості, які ста-
ють регулятором поведінки. Це відбувається на основі складного психо-
емоційного опрацювання інформації, тобто, прийняття цінності як норми 
поведінки через внутрішнє осмислення, до якого залучені і когнітивна, і 
емоційна, і регулятивна сфери людини. Релігія діє через емоційно-
почуттєвий зв’язок із навколишнім світом, сприяє зменшенню негативізму 
в стосунках, забезпечує появу певних почуттів і переживань, що є осно-
вою, поштовхом для самоаналізу і саморегуляції, завдяки чому формується 
здатність особи підпорядковувати свої дії, вчинки, слова, співставляти 
зроблене відповідно запропонованим взірцям. Як компонент розвитку ду-
ховності релігія дає цілісне розуміння і пояснення дійсності. 

Оскільки відбулась руйнація старої системи цінностей, необхідно 
використовувати релігійні цінності, які збережені протягом тисячоліть. 
Наприклад, урядовий документ «Америка 2000: стратегія розвитку освіти» 
передбачає програму морального виховання, яка ґрунтується на біблейсь-
ких цінностях, викладена в цитатах з Біблії і працях Християнської церкви 
[3]. Слід зазначити, що у новому Кримінальному кодексі України від 5 кві-
тня 2001 року статтею 161 забороняється порушення рівноправності гро-
мадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до 
релігії. Передбачено покарання за умисні дії, спрямовані на розпалювання 
національної расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження 
національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв’язку з їх-
німи релігійними покараннями. 

Релігійне вчення може бути донесене до людей через певну соціаль-
ну структуру, якою є церква. Тобто, як соціокультурне явище у житті сус-
пільства вона безпосередньо асоціюється з церквою. її діяльність побудо-
вана на релігійних положеннях, які є водночас і шляхами реалізації церко-
вної діяльності (хрещення, євхаристія, миропомазання, шлюб, покаяння). 
Для окремої особи це має значення в тому, що вона стає прилученою до 
церковної спільноти, має джерело натхнення, відчуває свою причетність до 
духовної сфери суспільства. Якщо основою будь-якого суспільства є мо-
раль, право, то релігія є основою церкви як соціального інституту. 

За виключенням держави і сім’ї церква як соціальний інститут має 
найбільшу історію здійснення соціальної роботи. Завдяки «вбудованості» 
соціальної спрямованості церкви і різноманітності інтерпретації відношен-
ня «церква-суспільство», накопичено різнобічний теоретичний і практич-
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ний досвід здійснення соціальноутворюючої і нормалізуючої діяльності. 
Друга вагома особливість релігійних конфесій як суб’єктів соціальної ро-
боти – холистичність у розумінні стану людини. Не таємниця, що у сучас-
ній практиці в одній і тій же людині лікар бачить хворого, соціальний пра-
цівник – бідного і асоціального, педагог – неосвіченого, психолог – інтро-
верта, вихователь колонії -засудженого за статтею кримінального кодексу, 
схильного до рецидиву. Мало хто бачить людину у всій її цілісності. Але ж 
найважливішим принципом соціальної роботи є комплексність у розумінні 
індивіда і його стану [7, с. 140]. 

Право регламентує поведінку людини в соціумі, створюючи зовнішні 
рамки її життєдіяльності, а релігія спонукає до правильного способу життя 
обов’язково через внутрішню роботу особи над собою. Недотримання пра-
вових норм тягне за собою застосування санкцій, а недотримання Божих 
заповідей – відчуття дискомфорту через усвідомлення своєї гріховності, 
недосконалості. Саме релігія порушує глибинні пласти людської свідомос-
ті, що потрібно для розвитку моральності. Оскільки релігія у нашому сус-
пільстві відіграє дедалі більшу роль, потребують перегляду окремі аспекти 
цієї взаємодії. 

Держава будує свої відносини з священнослужителями на основі за-
конодавства про релігію і церкву як соціальну організацію в суспільстві. 
Становище всіх релігійних організацій кардинально змінилося внаслідок 
відокремлення Церкви від держави, про що свідчать Декрети: «Про відо-
кремлення Церкви від держави і школи від Церкви» від 20 січня 1918 року, 
«Про громадянський шлюб» від 14 грудня 1917 року [2]. 

Проте, церква була і є соціальним інститутом, враховуючи те, що во-
на має виховний вплив, зокрема на підростаюче покоління. У суспільних 
процесах нашої держави вона дедалі більше набуває значимості і стає тим 
соціальним інститутом, урахування ролі якого є обов’язковим, оскільки 
вона займає вагоме місце у функціонуванні соціальної сфери держави. У 
контексті нашого дослідження необхідним є урахування того, що організа-
ція соціальної, соціально-педагогічної роботи неможлива без визначення 
церковно-релігійного впливу, його рівня на процес формування і розвиток 
особистості. 

Працівниками соціальної сфери тією чи іншою мірою у процесі своєї 
роботи доводиться стикатися з діяльністю чи наслідками діяльності церкви 
та впливом релігії. Це має наступний прояв: релігійність самого соціально-
го працівника, соціального педагога як суб’єкта впливу; релігійність осіб, 
які потребують соціальної допомоги і підтримки (об’єкт впливу); превенти-
вна діяльність і заходи церкви та державних соціальних інститутів, які про-
водяться паралельно; взаємодія церкви, держави, громадськості у спряму-
ванні зусиль на попередження чи подолання негативних суспільних явищ. 

Сьогодні церква стає вагомим інститутом суспільного життя в Укра-
їні, вплив якого не можна недооцінювати. Проте, залучення церкви до про-
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філактичної роботи на сучасному етапі має ряд суперечностей. 1. Державні 
заклади, школа законодавчо відокремлені від церкви. 2. Функціонування 
багатьох конфесій, що створює розгубленість у ставленні до релігії. 3. Па-
нування різних релігійних сект, напрямів, вірувань, що деякою мірою під-
риває авторитет самої церкви. 4. Неоднозначність ставлення до церкви гро-
мадян, зокрема правопорушників, їхніх батьків. 5. Непідготовленість до 
такої роботи та брак часу самих священників і педагогів. 

Ставлення до діяльності церкви, зокрема її участі в навчальних і ви-
ховних процесах, потребує додаткового осмислення. Потрібно ураховувати 
всі фактори впливу на індивіда, які мають місце у суспільних процесах. З 
огляду на це, необхідним є: 1) визначити місце й роль церкви серед інших 
соціальних інститутів; 2) дослідити вплив церкви на суспільні процеси, до 
яких дотичні фахівці соціальної сфери; 3) розглянути питання доцільності 
та необхідності, а також шляхів інтеграції превентивних зусиль церкви та 
державних соціальних інститутів. 

Україна характеризується конституційно узаконеним відокремлен-
ням церкви від держави, що передбачає, з одного боку, відсутність приму-
су церкви щодо громадян, а з іншого, – невтручання держави у внутрішньо 
церковне життя та ставлення людей до релігії. Проте, це не заперечує дія-
льності релігійних громад у суспільстві, їх співробітництво із державними 
та громадськими організаціями у сфері добродійництва та виховання. Па-
нує невтручання: з боку церкви щодо спрямованості віросповідання грома-
дян; держави у внутрішньоцерковні справи; держави у сферу ставлення 
громадян до релігії; церкви у діяльність держави. 

Набуває поширення процес створення закладів релігійного спряму-
вання. Співпраця держави і церкви здійснюється у багатьох аспектах. Зок-
рема, щодо профілактики девіантної поведінки неповнолітніх це має прояв 
у наступному: а) морально-духовна освіта і виховання молоді; б) турбота 
про дитинство, материнство, сім’ю; в) виконання спільних програм з реа-
білітації соціально дезадаптованих осіб; г) благодійність. 

Згідно правилам розвитку демократії поширюється право вільного 
віросповідання. У законодавстві країн звертається особлива вага на держа-
вно-церковні відносини. Проте, у багатьох з них церква конституційно ві-
докремлена від держави (наприклад, Болгарія, Македонія, Молдова, Поль-
ща, Словенія, Угорщина, Хорватія, Росія, Словакія, Чехія та ін.) [5]. 

З метою налагодження державно-церковних відносин у 1991 р. при-
йнято Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». Хоч 
християнство в Україні є найбільш поширеним і має понад 1000-річну іс-
торію свого розвитку в ній, слід обумовити, що конфесійний склад релігій-
них громад на початок нового тисячоліття був наступним: Українська пра-
вославна церква (Київський патріархат) – 2471, Українська автокефальна 
церква – 988, Українська греко-католицька церква – 3234. Ці релігійні орга-
нізації є найбільш чисельними. Загалом по Україні нараховано 22718 громад 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 34, 2010 

 221 

різних релігійних конфесій [6]. Найпоширенішим в Україні є християнство, 
через масовість і впливовість якого є необхідним розгляд основних концеп-
туальних положень щодо регламентації поведінки дівчини, жінки. 

Християнство сьогодні будує свої вимоги до людей на основі Нового 
завіту, Євангелія. Це перелік законів, яких необхідно дотримуватись для 
проходження земного шляху. Згідно цих настонов, особа може досягти ве-
ршин досконалості: «Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небес-
ний» [1, Мф. 5,48]. І Біблейське вчення може допомогти у вирішенні супе-
речностей щодо вибору варіанту поведінки людиною: «Праведні будуть 
славити вм’я Твоє: непорочні будуть перебувати перед обличчям Твоїм» 
[1, Пс. 39,14]. 

Християнство на основі Біблії утверджує різні ролі для осіб обох ста-
тей, визнаючи за чоловіками першість: «Потім з ребра, що його взяв від 
чоловіка, створив Господь Бог жінку, і привів її до чоловіка [1, Бут. 2, 22]. 
Визначено в Євангелії і стосунки між чоловіком і дружиною у словах: 
«Жінки, підкоряйтесь, своїм чоловікам як Господу» [1, Єф. 5, 22]; «Також і 
ви, чоловіки, поводьтесь благопристойно з жінками як з немічною посуди-
ною» [1, 1-е Петра, 3: 1, 7–8]. У посланні до Єфесян сказано: «Чоловіки, 
любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї» [1, 
Єф, 5, 25]. Але в Біблії також говориться: «І створив Бог людину по Своє-
му образу, по образу Божому створив її; чоловіком і жінкою створив їх» [1, 
Бут. 1, 27]. Тобто, і чоловік, і жінка несуть в собі однакові можливості у 
досягненні вершин досконалості. 

Акцентується на необхідності регулювання своєї поведінки на основі 
моральності: «поступайте по духу, і ви не будете виконувати пожадань 
плоті, бо тіло жадає противного духу, а дух – противного плоті: вони одне 
одному суперечать, так що ви не те робите, що хотіли б. Якщо ж ви духом 
керуєтесь, то ви не під законом. Справи плоті відомі. Вони є: перелюбство, 
блуд, нечистота, непотрібність, ідолослужіння, чаклунство, сварки, воро-
жіння, заздрість, гнів, чвари, суперечності, спокуса, єресі, ненависть, вбив-
ства, п’янство, безчинство і тому подібне. Плід же духу: любов, радість, 
мир, довготерпіння, благість, милосердя віра, покурність, стриманість. На 
таких нема закону» [1, Гал. 5, 16–22]. Тобто, сказано про покарання як не-
минучу санкцію за вчинення неправильних дій і на духовному рівні. 

Положення Нового Завіту допомагає формувати такі якості, як мило-
сердя, терпеливість, співчуття, любов до людей, вміння ставити себе на мі-
сце інших, скромність, чесність, повагу до інших. Ці риси якраз і склада-
ють основу високо моральної особистості. 

Також біблейським вченням розкрито жіночу мудрість як умову до-
тримання настанов і правильного способу життя на прикладі ряду образів. 
Так, згідно Старого Завіту, ними є Сара, жінка Авраама, яка була вірним і 
надійним його другом; Руф, – невістка Неєміні, яка не покинула свекрухи 
після смерті свого чоловіка, а піклувалася нею і далі; жінка Ісаака, мати 
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Ісава та Іакова, яка з великою самовідданістю виховувала синів; Ребека як 
ідеал жіночності та відданості; Анна, мати Самуіла; цариця Єсфір як захи-
сниця свого народу. І водночас є і негативні образи: Даліда, яка продала 
свого коханого -Самсона; Ієзакель як ідолопоклонниця. 

Новий завіт також, хоч і у невеликій мірі, розкриває позитивні і не-
гативні образи осіб жіночої статі. Серед позитивних – Єлизавета – мати Іо-
ана пророка; безіменна самарянка як образ приниженої і водночас мудрої, 
людяної, глибоко віруючої у справедливість жінки. Розглядається змістов-
ність людського життя у притчі про десять дів: безкорисливість, щирість, 
милосердність у розповіді про бідну вдову, яка віддала останні гроші на 
пожертву або про цінність морально-духовних поривань у порівнянні з ма-
теріальними. Показовим є розкриття двох протилежних спрямувань у роз-
витку дівчини на прикладі двох сестер – Марфи і Марії: Марфи – як об-
рання прагматичного шляху розвитку особистості і Марії – як духовного 
спрямування думок, світогляду, поведінки. І однією з найяскравіших пер-
сонажів християнського вчення виступає Марія-Магдалина, яка зуміла зі-
йти з аморального життєвого шляху і прилучитися до вищих духовних 
цінностей, таких як добро, милосердя, всепрощення, багатство і благород-
ство людської душі. 

Образ Марії – матір Ісуса Христа – віднесено до найвищих ідеалів, 
яких може досягнути на своєму життєвому шляху жінка. Через образ Ма-
тері Божої показано велике призначення будь-якої дівчини, жінки: збере-
ження цнотливості, народження і виховування дітей як великої місії у про-
довженні роду людського. Розкрито її позицію і поведінку у період дівоцт-
ва і жінки. І з кожного з цих періодів можна взяти позитивні уроки соціа-
льного виховання. У першому випадку – чистоту, непорочність, жіночність 
і відкритість серця; у другому – мужність, витримку, мудрість, широту сві-
тосприйняття, відданість як матері. 

Воля Бога, його звернення до людей зафіксовані у десяти Божих за-
повідях [4, с. 203]. Головними християнськими заповідями є любов до Бога 
і до ближнього: «Возлюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією 
душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією кріпостю твоєю: ось, перша 
заповідь! Друга подібна їй: возлюби ближнього твого, як самого себе. Ін-
шої більшої цих заповіді нема» [1, Марк. 12, 30–31]. Ці дві головні наста-
нови для віруючої людини визначають її становище в соціумі, позицію сто-
совно до інших людей. 

Настанова не створити собі ідола має виховне значення, під яким ма-
ється на увазі будь-яка річ, істота, людина, явище, процес, які мають біль-
ший вплив на людину, ніж справжні, правильні цінності, орієнтири. До-
тримання даної настанови сприяє попередженню культу сучасних «етало-
нів» краси, речей, негативних авторитетів, ідеалів. Вона допомагає відріз-
няти істинні цінності від неправдивих, фальшивих, штучних, надуманих. 
Дотримуватись її означає у будь-яких ситуаціях зробити правильний мора-
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льний вибір. 
Заповіддю «не вбий» забороняється будь-яке відібрання життя від 

ближнього яким би то не було способом. Ісус Христос пояснив людям, що 
дана заповідь забороняє не тільки вбивство, але і лихослів’я, усяку образу і 
гнів. Мається на увазі, що негатив, який виходить від кривдника, руйнує 
того, на кого він спрямований. 

Біблейською заповіддю «не перелюбствуй» наголошується, що захо-
плення тілесною красою спричинює забуття цінностей людської душі. Слід 
більше любити душу людини, а не тіло. Не тіло людини (тіло – від землі), а 
душа є частиною безсмертного. Це важливо при оцінюванні дівчатами ета-
лонів зовнішності, і зокрема, своєї особистої. Цією заповіддю забороня-
ються статеві стосунки поза шлюбом, раннє статеве життя, поширення 
яких турбує у вихованні сучасної молоді. 

Сьома заповідь «Не вкради» має чітке відображення у Кримінально-
му кодексі України, де за кожний злочин (гріх) встановлено покарання. 
Тут має місце співпадання та узгодженість релігійних і правових норм. «Не 
промовляй неправдивого свідоцтва на ближнього твого», «Не бажай будин-
ку ближнього твого; не бажай жінки ближнього твого, ні раба його, ні раби-
ні його, ні вола його, ні осла його – нічого, що у ближнього твого» – 9-та і 
10-та заповіді, які спрямовані на формування правильної мотивації у думках 
та відповідно у вчинках людей. Зазначені заповіді спрямовані і на форму-
вання суспільної свідомості, і на формування досвіду суспільної поведінки. 

Катехізм, запроваджений для школярів загальноосвітніх шкіл, вчить 
Чеснотам і Дарам Святого Духа (сім святих Тайн, Божі чесноти, моральні 
чесноти, головні добрі діла, сім діл милосердя для душі, сім діл милосердя 
для тіла, сім дарів Святого Духа, дев’ять плодів Святого Духа, три єванге-
льські ради, Євангельські блаженства). їх недотримання породжує гріхи, а 
головними з них за трактуванням Церкви є: гордість, захланність, нечисто-
та, заздрість, неуміреність, гнів, лінивство, а також чужі гріхи, такі як на-
казувати, спонукати, дораджувати до гріха, дозволяти на гріх [4, с. 207]. 
Порушення заповідей призводить до порушення законів співжиття і в релі-
гії трактується як зло, неправильна, аморальна, асоціальна дія, слово, дум-
ка. У загальному – гріх. Ці настанови за змістом відповідають основам 
превентивної діяльності суб’єктів такого впливу в суспільстві. 

Ісус Христос забороняє негативні помисли, провокуючу поведінку: 
«Неможливо не прийти спокусам, але горе тому, через кого вони прихо-
дять» [1, Луки, 17 : 1–4]. Цією настановою вказується на негативних нас-
лідках спокусливої та аморальної поведінки. По відношенню до неповно-
літніх дівчат це допомагає обрати лінію поведінки, підвищити вимогли-
вість у стосунках з особами протилежної статі. Це і заклик формувати іму-
нітет до факторів негативного характеру. 

Християнське вчення на основі Біблії – це і профілактика різних видів 
негативної поведінки. Сказано, що не матимуть винагороди особи з девіант-
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ністю: «Не обманюйте себе: ні блудниці, ні ідол ослу жител і, ні перелюбці, 
ні малакії (люди невизначеної сексуальної орієнтації), ні мужеложники, ні 
злодії, ні лихоімці, ні п’яниці, ні злоречиві, ні хижаки Царства Божого не 
наслідують» [1, 1 Пт. 3, 9–10]. Чітко вказано про неприпустимість адиктив-
ної поведінки, зокрема вживання алкогольних напоїв: «І не упивайтесь ви-
ном, від якого буває розпуста, але наповнюйтесь духом» [1, Єф. 5, 18]. 

У Біблії вказано і про ускладнення жіночої долі внаслідок гріхопа-
діння: «Помножу вельми болі твої і твою вагітність, у болях будеш наро-
джувати дітей» [1, Бут. 3, 16]. 

Велике значення біблейських настанов у формуванні суспільних від-
носин. Так, сказано: «у всьому, як хочете, щоб з вами поступали, так по-
ступайте і ви з ними» [1, Матфея 7 : 12]. А також те, що «всякий, хто нена-
видить брата свого, є людиновбивцею» [1, Іоанна 3, 15]. 

Значення релігійних орієнтирів для особи полягає в тому, що вони 
визначають спрямованість поведінки, є характеристиками особистісного 
розвитку, виступають регуляторами у складних ситуаціях, впливають на 
правильний вибір варіанту поведінки. Загалом, цінність релігії в тому, що 
вона дає ідеали і способи їх досягнення через дотримання заповідей і на-
станов, які не суперечать суспільних моральним і правовим нормам, а на-
впаки, є їх основою, доповненням, уточненням. І особливого значення ре-
лігійні заповіді набувають під час соціальної аномії, панування правового 
нігілізму. Це свідчить про взаємозв’язок високої релігійності з психічною 
стабільністю, гармонійністю відносин з оточуючими. Враховуючи зміщен-
ня в ідеології, культури, дисфунційність у діяльності соціальних держав-
них закладів, реалізація профілактичних програм за участю релігії набуває 
дедалі більшої ролі. 
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