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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. 

Трансформації у модерному суспільстві призводять до ряду змін, які 

зачіпають як наукову діяльність, так і особистісну, змінюючи спосіб життя та 

цінності покоління. Тому попередня парадигма поступово починає 

послаблювати свої позиції, які пропагували відчуження світських наукових 

закладів від релігійних організацій. Так як трансформації та створення нової 

культури є процесом досить повільним та поступовим, то питання зі зміни 

статусу релігійний організацій у науковому житті постає надзвичайно гостро. 

Такі зміни не можуть не викликати ряду питань та протестів, адже проблема 

співвідношення релігія-наука сягає своїм корінням ще часів середньовіччя, 

коли перша мала абсолютну владу над більшістю соціальних інститутів, 

зокрема була одним із фундаторів класичних університетів.  

 Розміщення церкви у науковому осередку – давня європейська традиція 

університетів, які зобов’язують своїм високим статусом саме релігійним 

установам, які представляли собою потужне підґрунтя для їх розвитку. Але 

сьогодні для великої кількості людей, така взаємодія є досить неприйнятною і 

навіть у деяких випадках такою, що протирічить світоглядним парадигмам як 

студентів, так і науковців, що виражається у вкрай агресивному та ворожому 

відношенні до церкви.  

 Взаємодія церкви та університету – дуже актуальна тема у науковому 

дискурсі, особливо зараз, коли вона торкнулась нашої альма-матер. Студенти та 

науковці почали активно закликати один одного до протестних рухів, які б 

привернули увагу до негативного ставлення до побудови та введення у 

експлуатацію церкви на території університету.  

Важливою особливістю, яка стосується наших реалій є радянське минуле 

країни, коли наука та релігія були розділені на офіційному рівні. Існували 
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доктрини, які наголошували на відокремленні церкви від школи та інших 

наукових осередків. Така дисципліна як «науковий атеїзм» яскраво висвітлює 

проблематику, яка була сформована у ті часи та має вплив навіть на сьогоденне 

сприйняття церкви у контексті наукового знання. Але не дивлячись на це, 

сьогодні тісний зв'язок між університетом та церквою стає все більш 

актуальним, але продовжує викликати низку негативних поглядів та позицій з 

боку послідовників марксистсько-ленінської теорії. Особливо гостро питання 

співіснування релігії та науки в одному осередку постає у технічних ВНЗ, так 

яскравим прикладом постає Київський політехнічний інститут. 

Наукова проблема полягає в тому, що дослідження взаємодії релігійних 

та освітніх установ у модерному соціумі є дуже важливим питанням не лише 

для українських реалій, а й у світовому масштабі. На сьогоднішній день у 

вітчизняній соціології дана проблематика є малодосліджуваною, особливо у 

контексті КПІ, що зумовлює відсутність як теоретичних, так і емпіричних 

досліджень на базі новоутвореної церкви на території університету.  

Об’єкт дослідження – взаємодія університету та церкви.  

Предмет дослідження – особливості взаємодії університету та церви на 

прикладі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут». 

Мета дослідження – виявити потенційні проблеми щодо взаємодії між 

релігійною та науковою складовою на прикладному та концептуальному 

рівнях.  

Реалізація мети передбачається за умов виконання наступних завдань: 

- Дослідити історію розвитку церкви та університету, як наявного 

прикладу можливості ефективної взаємодії установ; 

- проаналізувати зарубіжний досвід функціонування релігійної та 

наукової складової в одному осередку; 

- визначити основні виклики та проблеми, які спостерігаються у КПІ 

щодо ефективного співіснування церкви та розвитку науки; 
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- дослідити ставлення студентства до існування церкви на території 

університету.  

- окреслити перспективи та можливості розвитку релігійної складової у 

науковому житті університету та студентів.  

Наукова розробленість проблеми дослідження: у вітчизняній соціології 

дана проблематика є новою, оскільки висвітлює особливості взаємодії на 

території Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут». Але великий вклад у розробку ідеї університету та 

його взаємодії з релігійними організаціями висвітлені у працях Дж. Ньюмена, 

В. Гумбольдта. Робота В. Курінного «Бастард модерна. О текущем кризисе 

университета» відсилає нас до труднощів, які виникають у модерному соціумі 

та призводять до розмиття ідентичності сучасного університету, що зумовлено 

рядом принципів, які з часом з’явились у структурі функціонування 

університету, з його відходом від первісних засад. 

Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети та завдань було 

використано ряд методів загальнонаукового та специфічно соціологічного 

характеру: порівняльного аналізу і синтезу для концептуалізації понять 

університету, церкви та принципів їх функціонування у науковому осередку у 

різних країнах та ВНЗ світу; типологізації, для виявлення основних засад 

функціонування університетів та основ, які закладені у їх розвиток; 

моніторингу для визначення стану проблеми. 

Серед методів специфічно соціологічного характеру, то використаний 

такий метод збору первинної інформації як метод анкетного опитування та 

аналіз документів. 

Наукова новизна результатів, одержаних в дисертації:  

- можливість подальшого розроблення питань взаємодії між церквою та 

університетом; 

- розгляд наявної ситуації на території університету щодо реального 

відношення до функціонування релігійних установ на території ВНЗ; 
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- вперше було проведено дослідження, яке стосується впливу релігійної 

складової та наявності церкви на території університету; 

- дослідження впливу релігійної установи у сучасному суспільстві на 

розвиток та існування наукового знання на теренах Національного 

технічного університету України; 

- проведення опитування студентів та вивчення їх відношення щодо 

впливу церкви на можливість розроблення нових наукових теорій та 

повноцінного функціонування наукової атмосфери у осередку 

наукових новацій; 

- відображення можливостей співіснування та взаємодопомоги на 

мікрорівні, у якості духовного осередку для науковців, та на 

макрорівні, що стосується розробки нових наукових моделей.  

Теоретична цінність роботи полягає у аналізі та узагальнені основних 

принципів взаємодії церкви та університету, у більш поглибленому розумінні 

засад, які сприяють розвитку духовної складової у науковому осередку. 

Практична цінність дослідження полягає у розкритті відношення 

студентства до взаємодії між освітнім закладом та релігійною установою, 

можливостю подальшої розробки проблематики, керуючись отриманими 

даними, які висвітлюють студентську спільноту як особливу категорію 

населення України; вивчення впливу духовної складової на функціонування 

науки та самого науковця, як члена суспільства. 

Структура магістерської роботи. Науковий доробок складається зі 

вступу, чотирьох розділів, десяти підрозділів, висновків та рекомендацій, 

додатків, а також списку використаних джерел.  

Загальний обсяг роботи 101 сторінка, з них – основного тексту – 90 

сторінок. Список використаних джерел містить 79 найменувань. 

Апробація результатів дисертації. 

Лучицька В.В. Аналіз та взаємодія сучасного університету та церкви (на 

прикладі технічних ВНЗ) / В.В. Лучицька // Держава та глобальні соціальні 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЦЕРКВИ 
 

 

1.1. Європейський досвід становлення університету як соціального 

інституту 
 

 

Історія становлення університету як соціального інституту є довгою та 

досить цікавою, це зумовлено цінностями та інтересами, які панували у певний 

період часу, у певну епоху. 

Якщо розглядати університет у руслі освітнього закладу, то можна 

відзначити той факт, що початок він бере ще з давніх часів, саме тоді були 

сформовані постулати про те, що вищі навчальні заклади не мають 

обмежуватись лише підготовкою кадрів та розвитком професійних навичок. 

Першою згадкою такого навчальною закладу можна вважати атеней, створений 

імператором Адріаном Римським у 135 році. Тут вивчали граматику, 

елоквенцію (риторику), філософію, діалектику (логіку) та юриспруденцію. 

Атеней був важливим культурним центром, де за участі еліти суспільства, у 

тому числі — й римських імператорів, регулярно відбувалися читання 

поетичних та наукових творів [9]. Китайська академія Ханьлінь, створена у 738 

р., не лише готувала науковців та фахівців з управління, але була також 

своєрідним органом державного управління. Основною задачею була  перевірка 

відповідності претендентів на зайняття державних посад, встановленим 

вимогам. Академія також виступала імператорською канцелярією, вона 

здійснювала ідеологічний нагляд та цензуру літературних творів, займалася 

офіційною історіографією Китаю та виконувала багато інших функцій [78]. 

Магнаврська вища школа, відома також як Константинопольський університет, 

була своєрідним центром давньогрецької науки та культури. Тут готували 

фахівців з богослов'я, управління, міжнародних відносин, військової справи, 
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медицини й деяких інших напрямів. Також до основних напрямів її діяльності 

належали збирання давніх книг і створення компіляцій із законознавства, 

історії та агрономії [25, С.40]. 

Перші навчальні заклади такого типу можна визначити передвісниками 

університетів, але все ж таки вони за типом діяльності є досить далекими від 

класичних університетів. Адже Спираючись на визначення професора 

Болонського університету Джан Паоло Брріцці, університетською можна 

назвати «діяльність, яку здійснює особа з метою визначення рамок певної 

дисципліни і у межах цієї дисципліни проводить ретельне дослідження заради 

любові до знань. У процесі дослідження відбувається передача знань групі 

учнів, які добровільно наслідують викладача» [44, С.111]. Історія свідчить, що 

така діяльність зазвичай проводилася на базі якоїсь офіційної установи – від 

церкви або від держави. 

Ідея утворення нового інституту, а саме університету, вперше була 

сформована у Європі, в епоху середньовіччя, в містах, які були 

найрозвинішими на той час, серед них виділяли такі, що знаходились 

переважно в Італії та у Франції. З того часу деякі навчальні заклади, які 

надавили можливості отримання вищої освіти, розвинулись до надзвичайно 

високого рівня, і крізь призму сьогодення можуть навіть претендувати на 

звання прабатьків сучасного університету. Такий прогрес вдалось досягнути за 

рахунок високого рівня організації та комплексності навчання.  

Варто відзначити також той факт, що університети виникли на основі 

поєднання загальної освіти зі спеціальною. Освіта до першого ступеня, тобто 

загальна освіта, передбачала заучування напам'ять молитов і 150 Псалмів з 

латинського перекладу Псалтирі, вивчення читання, письма, рахунку і співу. 

Наступним етапом було вивчення «семи вільних мистецтв» — спочатку 

тривіума (латинської граматики, риторики і діалектики), потім, на останньому 

етапі, до тривіуму додавався квадрівіум (арифметика, геометрія, астрономія і 
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теорія музики), і ця Семичасна система знань і становила вищу освіту, але до 

появи університетів [35, С.32-33]. 

Таке звернення загальної освіти до базових релігійних знань заклало 

передумови для того, що найстаріші європейські університети утворювались за 

підтримки католицької церкви, як школи при кафедральних соборах. За таким 

же сценарієм створювались і загальні школи. Вони мали наддержавний статус 

середньовічних цехових корпорацій, діяльність яких охоплювала весь 

католицький світ, і навіть були іноді одним з інструментів церкви в боротьбі за 

верховенство з правителями тогочасних держав [9].  

Повертаючись до університетської діяльності варто зазначити, що у 

найрозвиненіших центрах освіти у Європі були створені особливі моделі 

функціонування університетів, які визначали пріоритети у діяльності вищих 

навчальних закладів та схеми їх взаємодії з науковими спільнотами. Ці моделі 

сформували нову культурну парадигму у житті суспільства та студентства 

зокрема. Таких моделей виділяють три:  

 британська; 

 німецька; 

 французька. 

Британська модель (Оксфорд, Кембридж) — представляє собою 

середньовічний університет, основний вплив на який здійснює англіканська 

церква. Провідним ідеологом цього підходу є Джон Ньюмен. Він вважав, що 

основною метою університету є знання, при чому це має бути не універсальне 

знання. Ньюмен обґрунтував розуміння університету як храму інтелекту. 

Завдання університету – накопичувати знання, а отже будь-які обмеження у цій 

сфері неприпустимі [37, С.36]. Ці думки він виклав у трактаті  «Ідея 

університету», який представив собою основу для європейської традиції 

філософського розуміння університету. Особливістю також стало й те, що 

вперше університет почали розглядати як суб’єкт соціальних змін. 

Безпосередня мета університету – культивування інтелекту. Інтелект 
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розуміється Ньюменом як відносно стійка структура розумових здібностей 

індивіда, ототожнюється з системою розумових операцій, зі стилем мислення і 

стратегією вирішення життєвих проблем, з ефективністю індивідуального 

підходу до ситуації, що вимагає пізнавальної активності і володіє 

універсальними характеристиками [17].   

Ньюмен справедливо вважав, що всі університети час від часу 

потребують оновлення у зв'язку з необхідністю приведення їх у відповідність 

до вимог часу, але ніколи раніше університет не виступав в якості місця для 

формування індивідуального суб'єкта. Це було інше рішення проблеми єдності, 

спочатку присутнє в «ідеї університету», що розробляється в той час, коли у 

зв'язку з виникненням нових націй почали з'являтися свої, національно 

забарвлені моделі університетської освіти [там само].  

Також Ньюмен виділив характеристику, яка й лягла в основу британської 

моделі, а саме свободу, або ліберальність. У даному випадку слово 

«ліберальний» стосовно до знання виражає «особливу ідею, яка завжди була і 

вічно буде по причині незмінності суті людини, як виступає специфічною ідеєю 

прекрасного (також –  Піднесеного, Комічного, Трагічного)»[37, С.83].   

Ліберальному знанню протистоїть утилітарне, або його ще називають 

корисним знанням, воно представляє собою знання, яке «заломлюючись в 

наукову форму і призводить до того чи іншого ремесла або завершується 

появою механістичного процесу. Таке знання – прерогатива інших, ніж 

університет, освітніх інститутів » [37, С.84].  

Адже про університети Дж. Ньюмен писав те, що університет не виділяв 

ні одну з наук чи то фізику, чи то риторики, чи то медицину, чи то теологію, і 

сприяв розвитку кожної із них так, як вона того вимагає і заслуговує. Він 

вважає для себе природним і необхідним сприяти католицькій церкви, але при 

цьому він близький королівському судді, який, з одного боку, 

підпорядковується королеві, але з іншого, вершить суд між королевою і її 

підданими. Католицькій церкви він сприяє, по-перше, тому, що будь-яка істина 
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сприяє істині; по-друге, і в ще більшому ступені, тому, що природа завжди буде 

віддавати належне Благодаті, адже розум - не більше ніж ілюстрація і апологія 

Одкровення; і, по-третє, тому, що Церква має вищою владою. Але в цьому 

полягає кінцева, вища мета університету; його ж безпосереднє завдання (про 

яку, власне, і йде тут мова) - забезпечити розвиток всіх областей знання, всіх 

способів мислити, створених людським розумом [38]. 

В основу цієї моделі було покладено виховання та навчання студентів-

інтелектуалів, тому велика увага приділялась культурі та красі (духовній та 

фізичній). Особливістю даної моделі можна визначити й те, що британська 

модель функціонувала без впливу держави та бізнесу через їх незацікавленість 

у освітніх процесах. Але у другій половині 19ст. промислова революція 

справила великий вплив на дану модель і вона стала поступово 

трансформуватись і наближатись до наступної моделі університету – до 

німецької моделі.  

Німецька модель є не менш розробленою, вперше вона була втілення в 

життя у Берлінському університеті та базувалась на принципі свободи та 

єдності. Видатний вплив на німецьку модель справив В. Гумбольдт [16], який 

продовжив концепцію Ньюмена. Також у витоків даної моделі стоять Шелінг, 

Шлеймахер, Фіхте, ідеї яких зазнали втілення завдяки діяльності Гумбольдта.. 

У свою концепцію він заклав 3 основних принципи, які визначали діяльність 

університетів. Перший – заперечення примітивного світосприйняття, другий – 

обережне ставлення до емпіричного знання, адже воно може підірвати 

фундаментальне теоретизування. Він вважав саме фундаментальне знання  

основою інтелектуальної освіти. На цьому базувався третій принцип – принцип 

того, що фундаментальне знання пов’язане з гуманітарним. У його ідеї 

університету основними напрямками були богослов’я, медицина, філософія та 

юриспруденція.  

Німецька модель університету керувалась принципами, які визначали 

характер отриманого знання та наповнення програм, які викладались 
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студентам. Тож, до основних принципів відносять: 1) єдність викладання та 

дослідження (кожен викладач має мати вчений ступінь, дослідницьку практику 

та наукові публікації, тобто викладач має певний авторитет у наукових кругах і 

може навчити реальним знанням, які відповідають сьогоденності); 2) єдність 

свободи викладання та свободи навчання ( виражається у тому, що викладачам 

надається можливість формувати свої власні наукові програми, згідно з якими 

вони будуть викладати студентам курс, а студенти в свою чергу можуть 

спокійно обирати який саме предмет вони хочуть прослухати та опанувати). 

Такі два принципи лягли в основу німецької моделі Гумбольдта. 

Таким чином провідної ідеєю, яку висловлював та пропагував Вільгельм 

фон Гумбольдт виражалась у необхідності представлення процесів отримання 

та опанування нового знання та навчання студентів, до уваги брались 

фундаментальні закони науки, які студенти осягали самостійно, у процесі 

пізнавальної діяльності, яка супроводжувала навчальний процес. У даній 

моделі професор університету передає не енциклопедичні знання, а своє власне 

бачення проблеми та методи, за допомогою яких їх можна дослідити та 

віднайти ту саму істину. Такий же підхід раніше не знаходив свого місця у 

освітній системі, основним завданням виступала лише передача істин в 

готовому вигляді.  

На думку Гумбольдта, в центрі університетської освіти має бути 

безпосередня участь студентів у наукових дослідженнях. Свободу в науці 

розглядають передусім як свободу висловлювати свої думки, обирати предмет 

навчання і напрям наукового дослідження відповідно до своїх інтересів. Тоді 

замість жорстокого контролю і регламентації буде утверджуватиметься 

пріоритет живого, невимушеного спілкування професорів і студентів [16]. 

Тобто, ми можемо прослідкувати той факт, що впроваджується модель, 

яка одразу поєднує у собі навчально-дослідницькі програми та орієнтована на 

формування науково-дослідницьких корпорацій.  Відрізняючою ознакою на 

даному етапі розвитку університетів стає той факт, що наука тепер займається 



14 

 

пошуком методики для наукового пізнання буття та поставлених проблем, і 

відходить від вивчення енциклопедичних знань.  

Конкуренція між німецькими князівствами та значні для свого часу 

політичні свободи в Германській імперії надали змогу зняти багато 

ідеологічних обмежень. Завдяки цьому саме тут почалося викладання найбільш 

радикальних вчень свого часу, зокрема — матеріалістичної філософії та теорії 

еволюції Дарвіна. Згодом саме німецька модель стала основною моделлю 

університетів, що панувала в світі до другої половини XX ст. і зберігає своє 

значення дотепер [9]. 

Французька модель (наполеонівська модель) – вона передбачає тотальний 

контроль уряду над освітніми процесами. На відміну від німецької моделі 

поєднання освіти та науки, французька їх розмежовує. Основою для втілення 

цих принципів став створений Наполеоном у 1808 р. університет, який мав 

статус державної корпорації та об’єднав усі державні університети та 

факультети. Основним завданням було навчання кадрів під чітким 

керівництвом уряду. При цьому усі дослідницькі програми були виведені з-під 

контролю і передані до академії наук.  

Окремо варто відзначити, що дана модель була взята за основу для 

побудови університетської моделі у Російській Імперії.  Так В. Курінний у свої 

роботі зазначає, що : «Росія за Петра I запозичила перехідну конструкцію, в 

якій академії надавалося навіть більше значення, ніж університету. Доля, яку 

жив багато років після свого заснування Санкт-Петербурзький університет, 

ясно вказує на те, що ні держава, ні суспільство не знало, що робити з 

установою, створеною відповідно до логіки «наслідувальної модернізації». У 

XIX столітті російський університет придбав всі риси французької керованої 

моделі. Радянський університет зберіг в цьому відношенні повну спадкоємність 

з імператорським. Керований і утилітарно-освітній характер університету був 

лише посилений за допомогою майже повного виведення з університету 

дослідницької функції і переведення її в систему інститутів Академії наук. До 
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цього варто додати, що разом з виникненням сучасних моделей університету на 

межі XVIII-XIX століть роль академій повсюдно падає. Цього не сталося лише 

у Франції і Росії в силу зазначеного подібності задіяних моделей» [29]. 

Не варто забувати й про Америку та її модель університету. Вона 

особлива тим, що поєднує у собі одразу декілька різних типів університетів. 

Тут співіснують класичні дослідницькі університети, гуманітарні коледжі, які 

базуються на англійській моделі та університети штатів, в основі яких лежать 

елементи французької моделі. 

Сполучені Штати запозичили всі три моделі університету і адаптували 

кожну з них для виконання певних соціальних, освітніх та наукових функцій. 

Всесвітньо відомі центри науки і освіти, університети «Ліги плюща», 

побудовані на принципах, закладених Вільгельмом фон Гумбольдтом, - це 

дослідницькі університети («researchuniversities»). Маловідомі за межами США, 

але не менше, а іноді навіть і більше дорогі та престижні «викладацькі 

університети» («teachinguniversities»), наслідуючи традиційної британської 

системі, роблять упор на підготовку «еліти» [29]. 

 Починаючи з середини XX ст., відбувався поступовий перехід до 

посткласичних моделей університетів. Насамперед, це пов’язано з різким 

зростанням кількості студентів. Іншою важливою причиною був перегляд 

уявлень про місію університетів, пов'язаний з двома світовими війнами, 

революціями, Великою депресією та іншими суспільними потрясіннями першої 

половини цього сторіччя. Катастрофічність ситуації, яка склалася у ці часи, 

значною мірою спричинена тим, що випускники університетів були новими 

варварами, відсталими від своєї епохи. Вони не мали належної системи уявлень 

про світ і людину, яка б відповідала часу. Він закликав повернутися до 

викладання культури або системи життєвих ідей, які має у розпорядженні час, 

як до головної мети університету. Але ця головна мета має доповнюватися 

професійною підготовкою та дослідницькою діяльністю [9]. 



16 

 

 Наразі умовно виокремлюють дві моделі університету (але необхідно 

пам’ятати, що таке розподілення досить умовне): європейську та американську. 

Концепція національного (європейського) університету належить ректорові 

Берлінського університету, відомому соціологові, дипломатові Вільгельму фон 

Гумбольдту, а американський університет орієнтується на професіоналізм, 

підготовку фахівців найвужчого профілю, але з глибинними практичними 

знаннями  [20, С.198]. 

 В основу посткласичних університетів покладений ряд завдань, які вони 

мають утілити в життя, серед них виділяють: 

 Поширення знання; 

 Надання виховання та освіти; 

 Збереження традицій, які базуються на гуманізмі. 

Також вони визначаються як центри культури, досліджень та знань. 

Університети покликані створювати, досліджувати та вивчати культуру.  

Отже, ми можемо прослідкувати досить довгу та насичену подіями 

історію становлення університету як соціального інституту, на який впливали 

різноманітні події, що відбувались у багатьох сферах людської діяльності. 

Також протягом всієї історії ми можемо прослідкувати яким чином 

змінювались культурні парадигми, яким чином відбувались функціональні 

соціальні зміни у відносинах між церквою та університетом, те як відбувались 

професійні зміни та структурні соціальні зміни. Усе це з кожним новим витком 

історії формувало нове підґрунтя для вдосконалення та подальшого розвитку 

університету як духовного осередка суспільства.  

 

 

 

1.2. Церква як підґрунтя для формування університетських тенденцій 
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Найтісніший зв'язок між університетом та релігійними інститутами був у 

часи Середньовіччя, коли у Європі навчальні програми формувались під 

впливом верховного управління пап. Таке верховенство детермінувалось тим, 

що однією із провідних дисциплін, які були запроваджені в університетах стала 

теологія. І для викладання даної дисципліни очевидним є те, що тут папська 

санкція була просто необхідна.  

Одним із ефектів, які визначали діяльність університету було те, що 

відбувалось народження стану вчених-священиків, яким церква довіряла місію 

викладання істин одкровення. Магістрам офіційно дозволялося обговорювати 

питання віри. Святий Фома, Альберт Великий і Бонавентура будуть названі 

пізніше «докторами церкви» [51, С.113] 

Застосування даних порядків відбулось у перших університетах на 

території Європи. До таких навчальних закладів відносять Болонський 

університет та Паризький, згодом Оксфордський. Вони були різними за своїми 

програмами, але усі мали підтримку з боку церкви. 

Така підтримка детермінувалась тим, що «повний університет» мав мати 

у своїй структурі не менше чотирьох факультетів серед яких: мистецтво 

(теперішня назва – філософія), право, медицина та богослов’я. Але деякі 

університети не слідували даним правилам і протягом усієї своєї історії могли 

залишатись «неповними». На початку свого існування Болонський університет 

був саме таким, тут основним профілем було право, але така традиція 

проіснувала лише століття, тому пропоную далі розглянути яким чином церква 

змогла повпливати на процес становлення Болонського університету та 

перетворити його у повноцінний за тогочасними критеріями вищий навчальний 

заклад. 

Точну дату заснування Болонського університету важко визначити, але як 

освітній інститут він розпочав свою діяльність в м. Болонья в кінці ХІ ст., коли 

майстри граматики, риторики і логіки почали вивчати право. Згодом, комісія 

розглянула питання про виникнення і визнала 1088 рік – роком заснування 
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університету. Особливістю стало те, що університет був представлений у якості 

юридичного навчального закладу. 

Такий розвиток подій надавав Болонському університету дві особливості. 

По-перше, він не представляв собою лише об’єднання професорів, які мали 

абсолютну владу, якій мали підкорюватись учні, які відвідують лекції, а 

представляв об'єднання зі студентів, які мали змогу самостійно обирати своїх 

керівників, професори за такої системи допомагали розвивати інтереси саме 

студентів. По-друге, він був юридичним, на відміну від Паризького 

університету, який з самого початку був звернений до теології.  

Опанування римським правом, яке поклало початок самого навчального 

закладу, введено в програму університету з ХІІ ст., та залишається 

пріоритетним протягом всього часу існування. Згодом додались факультети 

Мистецтв (додався в 1221 році), Медицини (в 1260 році) та богослов’я (1360 

році, за буллою Іннокентія IV), але вони ніколи не досягали такого рівня, як 

школа права [57, С.346]. Медицина і вільні мистецтва викладались 

найзнаменитішими професорами того часу, але особливістю залишалось те, що 

слухачами, виступали майбутні юристи.  

Наслідком виключно юридичного характеру Болонського університету 

стало те, що він не був підпорядкований, подібно Сорбонні, верховному 

управлінню пап, оскільки дозволу Ватикану на викладання римського права не 

було потрібно, у той час, коли для занять теологією папська санкція була 

необхідна. Однак із другої половини XIII ст. папський престол затвердив його 

привілейований статус (1253 рік), добився, щоб представник церкви 

(болонський архієпископ) від імені Риму був контролером на іспитах і при 

видаванні дипломів [53, С.39]. 

Яскравим прикладом взаємодії релігійної складової з наукою виступає в 

той факт, що хоча й жінкам надавалась можливість викладати у навчальному 

закладі, але поруч із тим тут приймали міри для того, щоб вберегти чоловіків 

від жіночої підступності. Основи поведінки, які відображались в уставі та були 
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представлені для іспанських студентів у роботі кардинала Альборноса. Він 

забороняв танцювати, тому що «диявол легко спокушає чоловіків за допомогою 

даної розваги» та забороняв жінкам «входити в приміщення коледжу, адже 

жінка – голова гріха, права руки диявола та причина вигнання з раю».  

Наступні університети з’являються й у системі церковних шкіл, які 

попередньо ставали великими навчальними центрами. Серед них Паризький 

університет (1200), який виріс із Сорбонни – богословської школи при Нотр-

Дам та приєднавшихся до неї медичної та юридичної шкіл; університети у 

Оксфорді (1206), Неаполі (1224), Кембриджі (1231), Лісабоні (1290) [12, с. 135]. 

Разом з тим, хто б не був його засновником: міська комуна, світський чи 

духовний князь, або, нарешті, всесвітня влада папи чи імператора, економічний 

стан університету залежав від задоволення запитів церкви [27]. 

Так, Паризький університет виступав головним осередком 

богословського та світського учень. Від самого початку він був визнаний як 

королями, так і папами, оскільки одразу були помітні перспективи його 

розвитку. Визначною особливістю навчального закладу було те, що усі заняття 

проводились латинською мовою та той факт, що він був звільнений від 

світської влади, але при цьому вплив з боку релігійних інститутів не втратив 

своєї актуальності. Особливістю стало й те, що саме тут вперше були утворені 

факультети, які представлялись як об'єднання з предметів. Керівниками цих 

факультетів були назначені декани. Викладачі та студенти мали змогу обирати 

ректора, який відігравав роль керівника усього університету.  

Середньовічна вища школа мала зазвичай три факультети: юридичний, 

філософський і медичний. Але якщо підготовка майбутнього юриста чи медика 

займала п'ять-шість років, то майбутнього філософа – цілих 15. Однак перш ніж 

вступити на один з трьох факультетів, студент повинен був закінчити 

підготовчий – артистичний факультет [12].  

Паризький університет виріс з кафедральної школи собору Паризької 

Богоматері, і хоча датою його заснування часто називають 1215 р., коли його 
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статути були затверджені легатом Робертом де Курконом, ясно, що ці статути 

існували і раніше [61]. У Паризькому університеті склалася система колегій, 

контрольованих докторами або викладачами. У XIII ст. Паризький університет, 

займав передові позиції в області теології і спекулятивної філософії. 

Важливою подією в житті університету було організація навчальних 

закладів, створюваних новими чернечими орденами. У 1217 р., домініканці 

влаштувалися в Паризькому університеті, а 1229 р. отримали там кафедру 

теології [14]. У тому ж році францисканці, що влаштувалися в Парижі дещо 

пізніше, також отримали кафедру, а їх першим професором був англієць 

Олександр з Г’ельса. Знамениті філософи XIII ст. в більшості були членами 

чернечих орденів. В XIII ст. в Парижі студенти шість років навчалися на 

факультеті мистецтв. У цей період студент міг стати «бакалавром» [26, С.187-

188]. Але він не міг почати вчителювати, поки йому не виповниться двадцять 

років. Зміст навчального курсу становили «вільні мистецтва. Після завершення 

курсу на факультеті мистецтв і декількох років викладання студент 

присвячував чотири роки вивченню Біблії і два – вивченню «сентенцій» Петра 

Ломбардного [14]. 

Особливе місце у розвитку Паризького університету займає коледж 

Сорбона, який визнавався осередком богослов’я. Він був заснований капеланом 

церкви Св. Людовіка – Робертом Сорбоном і сам король приймав участь у його 

будуванні. Відмінною рисою стало те, що учні, не молодші 25 років, які 

провчились 6 років і склавших іспити отримують ступінь бакалавра. 

Яскравим прикладом взаємодії церкви на університету також представляє 

собою Оксфорд та Кембридж. Перший є наступним за своїми масштабами 

навчальним закладом після Паризького університету, де філософська та 

богословська школи є визначальними.   

Перші згадки про університет датуються 912 роком і пов’язані з історією 

про виникнення навчального закладу. Так у згадках зазначалось, що у місті 

було три релігіозні заклади – монастир Св. Фрідесвіди, аббатство Оссеней та 
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церква уставних каноників «Св. Георгія в Замку», і університет міг бути 

зобов’язаний будь-якому з них або усім разом [57, С.350]. Тобто, нас тут 

цікавить саме той факт, що у будь-якому випадку у витоків стоїть релігіозна 

організація, яка породила такий величний та відомий сьогодні навчальний 

заклад.  

 Першими спогадами про Кембриджський університет є спогади, які 

відносяться до 1209 року, але знатне положення він зайняв лише у VI ст. [там 

само].  

В період Реформації Кембридж займав місце подібне Оксфорду за своєю 

значимістю. Тут навчалось дуже багато визначних людей, які в свою чергу 

віднайшли свій зв’язок з релігією, серед них мученики та перекладачі Нового 

Завіту.  

Оксфорд і Кембридж відрізняються від інших університетів тим, що у 

навчальній сфері мають досить потужні домагістерські програми, а у духовній 

– тісним та живим зв’язком з церквою.  

Оксфорд як цент богослов’я був пов’язаний з низкою релігійний реформ. 

Він виступав важливим центром у часи Реформації, в період Англійської 

республіка, та в період Реставрації.  

Однак, поза внутрішньої та зовнішньої політики університетської 

спільноти система цінностей і нормативів середньовічного університету 

базується на поєднанні навчання, дослідження і виховання, яке й забезпечило 

університетам стійкість, життєздатність та значимість у епоху Середньовіччя та 

у наступні періоди історії [15, С.6]. 

Також варто відмітити той факт, що церква не просто сприяла 

виникненню університетів своїми зусиллями, спрямованими на підтримку 

інтелектуального життя, і, зокрема, папству як інституту – належала центральна 

роль в цьому процесі. Недарма одним із способів закріплення за університетом 

статусу корпорації була папська булла. До початку Реформації існував 81 

університет. З них 33 були створені папськими буллами, 15 - королівськими і 
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імператорськими хартії. Двадцять університетів мали і буллу, і хартію, а 13 не 

мали ні того, ні іншого. Вважалося також, що університет не може 

присуджувати ступінь, якщо це право не дано йому татом, королем або 

імператором. Папа Інокентій IV в 1254 році офіційно надав цей привілей 

Оксфордському університету. Папа (насправді) і імператор (теоретично) мали 

владу над усім християнським світом, тому університет зазвичай повинен був 

звернутися до них, щоб отримати право присуджувати ступінь. Університетська 

ступінь, схвалена одним з всесвітніх правителів, визнавалася у всіх 

християнських країнах, тоді як ступінь, що присуджується з дозволу якого-

небудь короля, зазвичай діяла лише в межах відповідного королівства. [13, С. 

55]. 

Але незважаючи на таке верховенство з боку церки, вона все одно не 

накладала заборони на різні види досліджень та розвиток інтелектуального 

потенціалу у державах. Підтвердження цього факту ми можемо знайти у 

роботах Дж. Ньюмена, який писав: «Час минав, людський розум і суспільство 

досягли іншого рівня розвитку, церква підперезана світовою владою, 

збільшувала кількість прихильників Святого Домініка. І що ж, церква собі 

змінила? Наклала заборону на інтелектуальну активність? Рівно навпаки: то був 

час університетів, то був класичний століття схоластів. Чи не це чудовий 

приклад мудрості і терпимості церкви щодо філософських пошуків?» [38].  

Важливу роль церква відігравала й у студентському житті, у рамках 

студмістечок, де проживала їх більшість. Жителі університетських міст часто 

неоднозначно ставилися до студентів. З одного боку, їх присутність була 

благом для місцевих торговців і для господарського життя в цілому, оскільки 

студенти витрачали в місті свої гроші. Але, з іншого, студенти – народ  

неприборканий. Жителі середньовічних університетських міст любили гроші 

студентів і ненавиділи їх самих. В результаті студенти і професори часто 

скаржилися на те, що місцеві жителі сваряться, обманюють з житлом, їжею і 

книжками, а поліція занадто сувора і суд судить без дотримання 
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загальноприйнятих процесуальних норм. У цих умовах Католицька церква 

забезпечувала студентам університетів свій захист, надаючи їм так звані 

привілеї духовенства. У середньовічній Європі у духовенства був особливий 

юридичний статус. Посягання на духовне лице було дуже тяжким злочином, а, 

крім того, люди духовного звання мали право на те, щоб їх справи розглядав 

церковний суд. Ці привілеї поширювалися і на студентів, оскільки вони або вже 

були духовними особами, або могли такими стати. 

Папи часто заступалися за університети. Так, папа Гонорій III (1216-1227) 

в 1220 році, підтримав Болонський університет, чиї академічні свободи 

обмежувалися. Коли канцлер Паризького університету став наполягати, щоб 

студенти приносили клятву вірності йому особисто, в справу втрутився папа 

Інокентій III (1198-1216). Коли в 1231 році місцевий єпископ спокусився на 

автономію Паризького університету, тато Григорій IX випустив буллу Parens 

Seientiarum, в якій став на бік керівників університетських коледжів. У ній він 

по суті справи дарував Паризькому університету право самоврядування, 

відповідно до якого університет міг слідувати своїм власним правилам в тому, 

що стосується навчання та проведення досліджень. Крім того, тато надав 

університету окрему папську юрисдикцію, захистивши його від втручання 

єпархіальних властей [57, С.57]. 

На ранніх етапах розвитку системи університетів тата були їх головними 

захисниками: до їх допомоги регулярно вдавалися і студенти, і викладачі. 

Католицька церква видавала установчі булли, захищала права університетів, 

вставала на бік вчених, коли світські влади безпардонно втручалися в їхні 

справи, сприяла формуванню міжнародного наукового співтовариства, надавши 

привілеї, допускала і заохочувала серйозну і практично необмежену наукову 

дискусію, яка до сих пір є відмінною рисою університетського життя. Жодна 

організація не зробила стільки для поширення знань –  і в університетах, і за їх 

межами, –  як Католицька церква. 
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1.3. Взаємодія освітніх та релігійних інститутів України у історичній 

перспективі 

 

 

Розвиток освіти в Україні має досить тісний зв’язок з історією розвитку 

усього українського народу. Це питання своїми коренями сягає давніх часів, 

оскільки саме причетність церкви та релігійних організацій більшою мірою 

формувало педагогічну складову освітнього процесу.  

Православна Церква в Україні здійснювала ряд важливих функцій, 

однією із них була культурна, яка і знайшла своє відображення у освіті. Освітня 

діяльність мала різні прояви, але перш за все вона знаходила своє відображення 

у створенні великої кількості освітніх закладів. До них відносяться школи 

граматики, церковно-парафіяльні школи, бурси та духовні семінарії. Такі 

навчальні заклади поклали нові тенденції у освіті, які реалізувались у 

можливості отримання освіти незаможними українцями.   Характерними в 

цьому плані були діяльність таких знаменитих святинь як Десятинна церква 

(988-996 рр.), яка зробила величезний внесок у розвиток вітчизняної освіти: 

саме до її стін з князівського палацу було переведено створену князем школу 

книжного вчення. При Софії Київській (1061 чи 1067 р.) функціонувала школа 

вищого типу, де зберігалися бібліотечні фонди відомі своєю цінністю в Україні 

та закордоном. Національною святинею вважається Почаївський монастир, 

який свого часу «провів велику культурно-освітню працю, –  з нього виходило 

багато учителів, дяків, дияконів та й священників (ієромонахів), які 

розходилися по Волині» [40]. Багатими на події є історія Успенської церкви 

Печерської Лаври, Михайлівського золотоверхого та Видубицького монастирів, 

Львівського і Київського православних братств тощо. За їхньої підтримки 

засновувалися, а потім діяли відомі у всій Європі школи, колегії і навіть 

академії на кшталт європейських університетів: Острозька академія, Києво-
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Могилянська Академія), в яких разом з прикладними науками викладався 

широкий спектр теологічно-богословських дисциплін [21]. 

Зв’язок між церквою та університетами є нерозривним у історичному 

контексті, адже саме на базі релігійних товариств, церков та церковних шкіл 

сформувались університети у такому світлі, у якому ми бачимо їх сьогодні. В 

попередньому розділі вже були розглянуті передумови виникнення перших 

університетів в Європі, а далі доцільним було б звернутись до нашої історії та 

розглянути яким чином в Україні відбулось становлення і чому сьогодні ми 

повертаємось та намагаємось віднайти той зв'язок між освітніми закладами та 

релігійними інститутами.  

Народ України прагнув до розвитку освіти та збагачення культурного 

спадку нації, і практичним втіленням таких прагнень стали братства, діяльність 

яких почала розповсюджуватись по території України після Брестської унії. Ці 

братства брали свої початки від православних церков і своєю місією вважали не 

лише розповсюдження релігійних справ, а й поширення освіти для українського 

народу та захист православ’я та української нації перед західним світом та 

католицизмом. Найвідомішими братствами є Віденське, Берестейське, Мінське, 

Більське, Могилівське, Луцьке, Київське.  

Поняття «братські школи» позначає навчальні заклади, які були 

організовані братствами – культурно-релігійними об’єднаннями православного 

міського населення. До братств входили ремісники, купці, подекуди дрібне та 

середнє духівництво та шляхта, учителі, письменники, книговидавці, вчені, 

митці. Найстаріше в Україні братство – Львівське – було організоване 1439 р.; 

на рубежі XVI–XVIІ ст. на території Правобережної та Західної України 

налічувалося вже близько 30 братств [55, С.11], [20, С.77]. 

Тому можемо зазначити, що витоками українських університетів є 

братські школи, які функціонували на території України. Братські  школи  –  це  

українські  релігійно-національні  навчальні  заклади  православних меценатів, 

що створювалися при підтримці братств та православної церкви [8, С.87]. 



26 

 

Братства розгортали активну діяльність створюючи нові школи, та й взагалі 

відігравали активну роль у переформатуванні освітньої сфери, шляхом 

викорінення корупційної складової та підпорядкуванню її константинопольскій 

патріархії  та здобуття незалежності від місцевої влади. Якщо порівняти 

братських рук з західноєвропейськими, то його можна співвіднести з 

Реформацією, яка фактично була направлена на вивільнення церкви від 

контроля міської громадськості. Що стосується організації братських шкіл, то 

вона відбувалась як раз у період розвитку шкільної освіти різних конфесій і 

різних рівнів.  

Вже в перші десятиліття братського руху виявляються різного характеру 

культурні орієнтації: «західницька», що намагається спрямувати освіту на 

«латинські» зразки, і «слов’яно-грецька», що в боротьбі проти католицизму 

орієнтується на візантійське православ’я [45]. 

У братських школах навчалися діти всіх станів, а також сироти та бідні, 

що  утримувалися  за  рахунок  коштів  братства  та  благодійними  внесками. 

Вихованці  братських  шкіл  несли  освіту  і  в  широкі  маси. Завдяки  підтримці  

гетьмана  Сагайдачного  та  всього  реєстрового  війська запорізького Київська 

братська школа (1615) здобула визнання.  

Київська братська школа  дала  поштовх  для  виникнення  й  вищої  

школи  в  Україні. Майбутній осередок наукового знання виріс з монастиря, 

який був збудований на садибній ділянці на Подолі. Монастир, згодом школа, 

тоді колегіум, академія довгий період часу утримувались на братські кошти, 

милостиню, на прибутки від різноманітних сфер діяльності, в яких 

функціонував навчальний заклад. Важливу роль для розвитку братського 

навчального закладу відіграв гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, коли 

вступив із усім своїм військом до Київського братства, забезпечивши тим йому 

матеріальну, воєнну, політичну безпеку та надавши допомогу у якості осередку 

національного відродження.   
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Школа складалася з чотирьох класів: фари (початкового) і трьох 

«граматичних» – інфими, граматики і синтаксеми, пізніше риторики і поетики. 

Викладалися давньоукраїнська (руська), грецька, латинська, польська мови, а 

також арифметика, геометрія, поетика, риторика, філософія, астрономія та 

початки інших наук. Висока освіченість, прогресивне мислення, громадсько-

політична діяльність ректорів і викладачів школи мали великий вплив на її 

розвиток і прямування до вищої школи. Братська школа була відкрита для всіх 

бажаючих. Заможні батьки платили за навчання дітей, бідняки й сироти 

утримувалися братством і жили у парафіяльних церковних приміщеннях на 

Подолі та академічних гуртожитках – бурсі. Наставниками, ректорами, 

префектами і дидаскалами були ієромонахи і монахи, вчителями могли бути й 

світські особи [60]. 

Так  у  вересні 1632 року  Київська  братська  школа  об'єдналася  з 

Лаврською  школою, розвитком якої займався Петро Могила [52, С.177]. У 

результаті злиття двох шкіл було створено Києво-братську колегію, а згодом 

Києво-Могилянську академію. Петро Могила відігравав дуже важливу роль у 

розвитку новоутвореного навчального закладу, він організував навчання згідно 

до європейської освітньої системи та забезпечив школу кваліфікованими 

викладачами. Особливістю, яка підкреслює взаємодію між релігійною 

складовою та освітньою є той факт, що школу очолював ректор, який поруч із 

цим статусом мав статус ігумена монастиря та мав освітню кваліфікаціяю рівня 

професора богослов’я.  

Що стосується навчального процесу, то до 1680 р. курс навчання тривав 

сім років, складався з восьми класів. В основу навчального процесу закладалися 

«сім вільних наук»: тривіум – граматика, риторика або поетика, діалектика і 

квадрівіум – арифметика, геометрія, астрономія, музика. Згодом додалося і 

богослов'я. Мовою викладання була латина, але чимало уваги приділялося 

вивченню грецької та церковнослов'янських мов [60].  
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Юридичні права і статус академії колегіуму було надано царськими 

грамотами 1694 і 1701 рр. Величезну роль в удосконаленні навчального 

процесу, поліпшенні матеріального становища і новому будівництві в академії 

відіграв її ревний меценат і реформатор – архієпископ Київський (з 1731) і 

митрополит (1743-1747) Р. Заборовський, по смерті якого вона отримала назву 

Києво-Могиляно-Заборовської [там само]. 

Надихнувшись історією розвитку Київської академії на території України 

почали створюватись колегіуми у різним містах країни.  

Так у місті Чернігів у 1700 році був утворений найстаріший лівобережний 

навчальний заклад. Він був створений на основі слов’яно-латинської школи. 

Термін навчання тут становив 6 років та передбачав собою вивчення 

загальноосвітніх предметів, до складу яких входили грецька та латинська мова, 

філософія, математика і т.д. Згодом цей навчальний заклад був реорганізований 

у духовну семінарію, яка проіснувала ще декілька століть. 

Харківський колегіум відігравав важливу роль у якості освітнього центу 

на Слобідській Україні. Тут також вивчали ряд загальноосвітніх предметів до 

яких відносили риторику, граматику, географію і т.д.  Після відкриття 

Харківського університету колегіум став вузькоспеціалізованим навчальним 

закладом, а згодом як і Чернігівський колегіум – духовною семінарією. 

Переяславський колегіум за основну мети визнавав підготовку 

духовенства для боротьби проти католицтва на території Правобережної 

України. Навчання тут також становило 6 років та включало в себе вивчення 

мов, географії, риторики і т.д. Особливістю закладу було те, що згодом він 

отримав статус семінарії, а проіснувавши з ним певний період часу та 

відкривши клас богослов’я отримав статус чисто духовного навчального 

закладу.  

Особливу увагу варто звернути й на Львівський університет, який був 

заснований ще в 1661 р. з метою посилення полонізації українського населення. 

За одними даними, закладу був наданий "статус академії і титул університету" 
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польським королем 20 січня 1661 р. із правом викладання всіх тогочасних 

університетських дисциплін і присвоєння учених ступенів.  За іншими даними, 

Львівський університет започаткований цесарським декретом від 21 жовтня 

1784 року. І хоча існують такі протиріччя, більшість дослідників зупиняється на 

даті – 1661 р. [58]. 

З часу заснування і до 1773 р. Львівський університет був у повному 

підпорядкуванні і веденні єзуїтського ордену. Склад студентів поповнювався за 

рахунок випускників єзуїтської школи-колегії, яка функціонувала як середня 

школа і входила у структуру університету. В університеті діяло два факультети 

– філософський і теологічний. Навчання проводилося за програмами єзуїтських 

шкіл, розробленими наприкінці XIV ст., згідно з якими факультет філософії був 

підготовчим. Студенти цього факультету протягом двох- трьох років 

освоювали, головним чином, філософську систему Аристотеля в її 

середньовічній інтерпретації; у невеликому обсязі вивчалися історія, географія, 

грецька мова. Після цього чотири роки здійснювалася богословська підготовка. 

Зрозуміло, що викладання на обох факультетах відрізнялося схоластичністю, 

догматизмом і велося латинською мовою [там само]. 

Після закінчення університету учні випускались з різними науковими 

ступенями. Тут можна було отримати ступінь ліценціата, бакалавра, магістра 

або доктора наук. Знання та статус, який тут був отриманий мав служити 

випускникам як база для оборони Католицької церкви від нападів з боку 

світської влади та інших релігійних течій.  

Важливу роль у становленні вищої освіти в України відіграв розвиток 

Острозької академії,  яка була заснована  князем  Василем-Костянтином 

Острозьким  у  1576  році і стала першим вищим навчальним закладом України.  

Вона перейняла усі стандарти та освітні програми європейських 

університетів, які були тісно пов’язані з релігійними інститутами. Так, у 

Острозькій академії вивчали філософію,  богослов’я,  медицину.  Тут викладали  

знамениті  «сім вільних наук», тобто предмети «тривіуму» (граматика, 



30 

 

риторика, діалектика) та  «квадривіуму»  (арифметика,  геометрія,  музика,  

астрономія) [52, С.90].   

Академія стала, по суті, першим українським навчальним закладом 

європейського типу. Історичне значення Острозької академії насамперед 

полягало в тому, що вона утвердила зразок української православної школи як 

«тримовного ліцею», чи «тримовної гімназії». Її називали ще «грецьким 

колегіумом», але це був колегіум слов’яно-греко-латинський. Православна 

освіта орієнтувалася на вищі зразки, здобуті в річищі «латинської» вченості, що 

було виявом західної орієнтації, незвичайної для східного християнства [45, 

С.197]. Основу становило вивчення мов,  серед яких були церковно-слов’яно-

руська, грецька та латинська. Потреба у слов’янській мові існувала нагальна, 

адже саме нею були написані церковні книги. Грецька мова була необхідна для 

купців, також її мали знати й священники, для збереження традицій в освіти, 

вона доповнювалась латинською для можливості оберігання православної віри. 

Далі, саме Острозькій академії довелося розпочати ту видавничу роботу, 

яка породила наукове вивчення біблійних текстів. Перехід на книгодрукування 

вимагав критичного перегляду рукописних варіантів книг. Списки, в тому числі 

сакральних книг, істотно різнилися, і потрібне було ставлення до них як до 

людських рукотворних писань, продуктів культури. Так було розпочато 

вивчення Біблії як тексту, і першим результатом стала «Острозька біблія», 

видана 1581 року. Це — видатна дата в історії української культури. Острозька 

академія проіснувала 60 років і розпалась незабаром після смерті її організатора 

і покровителя [45, С.199].  

Підсумовуючи результати теоретико-методологічного аналізу системи 

взаємодії між церквою та університетом у розділі 1 варто зазначити, що було 

розглянуто витоки ідеї університету та узагальнені дані щодо особливостей 

кожної з концепцій, які розглядались у розділі. Проаналізовано стан 

університетів у класичних період становлення та виявлено те той факт, що 

університети в Україні розвивались подібно до європейського сценарію, 
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базуючись на церковних традиціях, які ставали міцним підґрунтям для 

навчання свідомих членів суспільства. Також саме розвиток університетської 

діяльності вніс корективи та ряд змін у культурну парадигму нашого 

суспільства, він породив нові форми симбіозу церковних та освітніх інституцій,  

які вилились у нові структури та установи. 

У ході аналізу були визначені дотичні точки між освітніми системами 

європейського типу та системи, яка функціонувала в Україні. Виявлено  дані, за 

допомогою яких ми можемо прослідкувати спільні витоки, які наголошують 

нам на тому факті, що оптимальною моделлю взаємодії може виступати саме 

об’єднання світської та релігійної освіти. Так, Найпершою точкою дотику 

називають Острозьку академію, яка функціонувала за європейськими 

стандартами вищої освіти. Що стосується Європи, то найпопулярнішими 

університетами, які зараз вже отримали статус класичних є Болонський 

університет, Паризький, Оксфорд та Кембридж, саме вони стали засновниками 

традиції активної взаємодії між релігійними організаціями та навчальними 

закладами. Звісно така взаємодія пов’язана перш за все з місцями, з яких 

вирослі ці вищі навчальні заклади, так, наприклад, Паризький університет виріс 

із коледжу Сорбона, що визнавався осередком богослов’я. Тому не дивно, що 

католицька церква відгравала таку важливу роль у його функціонуванні та 

розробці наукових програм. Подібно цьому і українські освітні заклади 

виникли за підтримки релігійних братств, які пропагували підвищення 

культурного рівня населення.  

 Такий симбіоз між релігійною складовою та науковою відкриває все 

більше можливостей для самого учня для отримання нових знань, всебічного 

розвитку та вираження себе як особистості. Але, як ми можемо побачити, що 

вироблення будь-якої моделі є досить трудомістким процесом, навіть якщо 

розглядати його через призму минулих подій, адже ці дві соціальні інститути  є 

надзвичайно важливими у житті суспільства і відіграють потужні ролі у житті 

людей. Але кожна із них прагне зайняти домінуючу позицію, зменшуючи роль 
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іншої не лише у особистому просторі людини, а й у можливості впливу на 

освітні процеси. Це ми можемо прослідкувати, повернувшись знову до історії, 

на прикладі давньоєвропейських університетів. Час панування релігійної 

складової знаходив своє відображення у папських буллах, які надавали 

випускникам ряд переваг над студентами, які закінчили виключно світські 

університети. Особливістю ставав той факт, що випускаючись із навчального 

закладу, яким опікувався папа, студент мав відкриті можливості для 

продовження своєї кар’єри  у будь-якому місці, в той час, коли світські 

університети давали можливості лише для продовження освіти у даній країні. 

Тобто, тут ми можемо відзначити той факт, що через такий стан речей церква 

відігравала у певній мірі й інтегруючу функцію, що знаходила відображення у 

можливостях виходу за рамки держави, де освіта була здобута.  

Також розглянуто було ряд наукових праць, які виробили певні моделі 

для функціонування університету. Таких моделей є 3: британська, німецька та 

французька, вони відображають стиль взаємодії навчальних закладів як з 

релігійними установами, так із іншими соціальними інститутами, пропагують 

певні ідеали та цінності, які характерні для наукових шкіл, які активно 

розвиваються на територіях університетів по всій Європі.  

На основі проведеного теоретико-методологічного аналізу взаємодії 

вищих навчальних закладів та релігійних організацій можна зробити висновок, 

що місце такій взаємодії в історії є і вона показує дуже плодовиті результати, 

які сприяють розвитку не лише наукової діяльності, а й кожного окремого 

науковця як особистості.   
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РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ВІДНОСИН УНІВЕРСИТЕТУ ТА РЕЛІГІЙНИХ 

ІНСТИТУТІВ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ  
 

 

2.1. Фактори розмивання університету у модерному суспільстві  

 

 

Університет представляє собою один із потужних інститутів сучасності. 

Як вже було зазначено, то університети зародились у Європі та набули 

поширення там само. Особливістю став той факт, що у витоків стояла саме 

церква, яка з плином часу змінила свою роль у суспільстві, на відміну від 

університетів. Але саме розуміння та представлення про університет істотно 

трансформувалось, хоча відкидати факту схожості з середньовічним 

університетом не можна. 

В широкій історичній перспективі можна виокремити три інстанції, по 

відношенню до яких університету постійно доводиться самовизначатися: влада 

(спершу міська, а потім і державна), ринок і церква. Університет завжди мав 

вишукувати ресурси автономного існування шляхом протистояння і 

компромісу з зазначеними трьома інститутами [31]. 

Особливі відносини у університетів складались з церквою, з Католицькою 

церквою, ці відносини були насичені яскравими протистояннями, але як 

зазначає В. Курінний: «в свій час саме остання забезпечила 

загальноєвропейський характер університетам, знявши будь-які місцеві 

обмеження на вільну циркуляцію знання і на переміщення студентів і 

викладачів по всьому простору «християнської ойкумени»» [там само]. 

Особливістю сучасного університету виступає той факт, що він 

вивільняється від тоталітарної влади будь-якої із вищевказаних сил, та тим 

самим розкриває свої двері для все нових способів розвитку. До них можна 

віднести той факт, що формується принцип неписаної мобільності, який 
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відображається у тому, що людина не повинна отримувати освіту та 

продовжувати свій науковий шлях у одному й тому ж навчальному закладі. 

Така умова зумовлена тим фактом, що лише вертикальна мобільність може 

призвести до стагнації університету, як соціального інституту. Адже саме таким 

чином формується наукова школа, яка може й не мати інших аналогів у світі, 

при цьому мінусом виявляється той факт, що така школа може не мати 

раціонального підґрунтя. Так у своїй роботі В. Курінний зазначає, що: 

«мобільність, переміщення з одного університетського простору в інше повинні 

підтвердити, що ми маємо справу дійсно з ученим, а не з представником 

якогось середньовічного уламку цехових привілеїв у вигляді звань і ступенів» 

[29]. Іншим же способом, який виділяє сучасний університет стає той факт, що 

необхідною умовою стає наукове визнання, яке детермінується через систему 

публікацій. І хоча такі принципи не вирішують проблему остаточно, але вони 

дають можливість наблизитись до бажаної автономії. 

Ідея університету у сучасному світі, у просторі людської культури 

розкривається у самій назві «Universitas». У основі терміну «університет» 

латинський прикметник «universitas» – «загальний», «всезагальний», «той, що 

відноситься до всього» (у порівнянні «universus» – «весь», «цілий», що 

складається із – «unus» – «один», «єдиний» і «versus» – спрямований, такий, що 

відноситься до...). Тобто у зміст терміну "universum" вкладається значення – 

побудова та утримання універсальної цілісності [50, С.327],[46, С.18]. 

Сучасний університет представляє ряд подій за яких він стверджує свою 

специфічність як освітнього закладу. Все це відбувається у середовищі, яке 

намагається його трансформувати, а іноді навіть й ліквідувати. Цьому сприяє 

ряд факторів, які ведуть до розмивання ідентичності сучасного університету і 

В. Курінний виділяє чотири таких фактори.   

Першим фактором, який призводить до вищевказаного явища є 

комерціалізація. Ідея університету невід’ємна від певних форм ідеалізму, яка 

стверджує про незалежність університету, його автономію від соціального 
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середовища. І втрата такої автономії просто повертає нас назад у минуле. За 

основу такої аргументації був взятий той факт, що університети просто не 

дають корисного знання, яке б могло виступати рушійним фактором для 

процвітання та розвитку студентів та суспільства. Саме з таких поглядів витікає 

те, що університети мають бути перепрофільовані у «корисні освітні заклади», 

де знання буде спеціалізоване. Такими навчальними закладами мають 

виступати сільськогосподарські, інженерні та ін. школи.  

Досить довгий час загроза для університетів була зі сторони держави і 

автономія могла бути досягненою лише за рахунок звернення до майбутньої 

вигоди. Тобто, мається на увазі той факт, що держава не має втручатись у 

справи університету, так як він направляє свою діяльність на виховання 

студентів, які в перспективі принесуть користь для держави, яку на 

сьогоднішній день важко побачити та й передбачити взагалі. Певний час 

вільний ринок виступав як відомого роду противагу ризикам, пов'язаним з 

державним обмеженням автономії. Однак ринок –  це всього лише медіум 

реалізації споживчої мотивації. Відповідно, ризики комерціалізації освіти 

кореняться не в ринку як такому, а в зміні структури попиту [30]. 

Особливою відзнакою комерціалізації є її продовження у вигляді 

корупції. І тому тотальна корупція є  ефектом комерціалізації. Вона 

проявляється у продажі дипломів, продажі місць в освітніх закладах та навіть 

наукових ступенів. Такий перебіг подій має виключно негативний вплив на 

освіту та суспільство загалом, адже вона впливає не тільки на спотворення 

міжособистісних відносин окремих громадян, корупція веде до руйнування 

суспільства в цілому та освітніх інститутів як невід’ємної складової 

суспільства.  

Корупція у освітній сфері приймає різні форми: 

 хабарі, які отримує викладач за рахунок здачі екзамену або певних, 

зданих програмою, робіт; 
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 благодійні внески на розвиток університету, які не піддаються ніякій 

підзвітності; 

 підготовчі курси, які надають певні пріоритети перед іншими 

абітурієнтами, які в свою чергу не відвідували їх та не сплачували за 

такий вид підготовки; 

 продаж дипломів, які на сьогоднішній день можна купити не лише в 

спеціалізованих нелегальних місцях, але і в самих ВНЗ. Такий вид 

корупції насторожує особливо через той факт, що такі питання про 

придбання диплома може бути вирішене лише на найвищому рівні, рівні 

ректора або проректора. 

Таким чином комерціалізація відсилає нас до наступного кризового 

фактору сучасного університету –  його масовості. 

Масове вища освіта – фактор, трансформуючий загальний мотиваційний 

фон абітурієнтів. На початку XIX століття, коли формувалися зразкові моделі 

сучасного університетської освіти, студенти університетів рекрутувалися дуже 

вибірково, найчастіше вони були мало обтяжені прагматикою освоєння 

професійного ремесла [30]. Таким чином масовізація освіти призводить до того, 

що середній рівень підготовленості абітурієнтів, які вступають до вузів, а 

слідом за цим і середній рівень студентів знижується. Раніше в вузи приходили 

найкращі. Всі інші, яким просто не вистачало місць, надходили в початкові або 

середні професійні освітні установи, а хтось йшов працювати. Зараз майже всі 

мають можливість піти до вузу, а це означає, що йдуть і з хорошими знаннями, 

і з середніми, а хтось примудряється і з поганими. Таке різке зростання 

кількості студентів тяжіє ще до початку 20ст. і характерне для усіх 

університетів Європи.  

Дані процеси призводять до того, що відбувається зростання 

навантаження на професуру, тобто вони стають все більш занурені лише у 

викладацьку діяльність, тим самим ігноруючи вже дослідницькі аспекти науки. 

Також це призводить до зміни мотивації студентів, на перший план виходять 
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утилітарні мотиви, оскільки залученими до процесу навчання вже є всі верстви 

населення. У Німеччині їх називають Brotstudenten  –  студенти, які прагнуть 

здобути освіту заради того, щоб заробляти собі на шматок хліба [30]. 

Подібна орієнтація, зрозуміло, негативно позначається на прагненні 

зберегти високі гуманістичні ідеали університетської освіти, спочатку 

орієнтованого на становлення і саморозвиток особистості, формування 

громадянської свідомості [там само]. Тобто, ми бачимо, що особиста користь 

від освіти відходить на задній план, поступаючись утилітарних мотивам, які 

спонукають студента лише до формального слідування освітніх програм.  

Варто також відзначити, що масовізація – це довготривалий процес, який 

має навіть періодичних характер. Так у історії існує декілька хвиль масовізації, 

кожна з яких пов’язана  з певними соціальними, політичними або культурними 

подіями у життя суспільства.  

Яким чином університет, однак, зберігав себе в цій новій для нього 

ситуації? Він зберігав себе, щораз створюючи нову структуру відбору та 

фільтрації, завдяки якій вдавалося диференціювати масовий і елітарний попит 

на освіту [30]. 

Наступним фактором розмиття ідентичності сучасного університету 

виступає процес бюрократизації.  

Масовізація університету веде до його трансформації структури та 

організації взагалі. Перші університети були компактними установами, що 

представляли собою співтовариство викладачів і студентів, об'єднаних логікою 

комунікативного дискурсу, зав'язаного на пошук істини. Так, навіть Гумбольдт 

зазначав : «Ще одна особливість вищих наукових установ полягає в тому, що 

вони завжди розглядають науку як до кінця все ще не вирішену проблему, а 

тому завжди продовжують займатися дослідженням, тоді як школа має справу 

тільки з готовими і остаточними знаннями. Відносини між учителем і учнем 

тут, таким чином, зовсім інші, ніж у школі. Не перші існують тут заради 

останніх, а й ті й інші - заради науки» [16, С.5]. 
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Масовий університет за своєю структурою перетворюється на складне 

підприємство, в основу працездатності якого покладений бюрократичний 

апарат, який має відмінну логіку від тієї, яку Гумбольдт визначав для 

«ідеального» університету. Мабуть, ця проблема є однією з найбільш 

драматичних для сучасного стану університету, оскільки не цілком ясно, яким 

чином можна уникнути бюрократичного переродження університету як такого. 

Зрозуміло, в кладках університетського життя зберігаються анклави чистої 

освітньо-дослідньої комунікації, але, наскільки вони життєздатні в процесі 

постійної параметризації, регламентації, звітності, - велике питання. Інший 

варіант - нескінченне втеча університету від самого себе. Адже історично 

відомо, що догляд - один з небагатьох ефективних протестних кроків 

університету. Вже з Середніх віків відхід частини викладачів і студентів у нове 

місце - звичайний спосіб боротися з неприємностями. Власне, справжнє життя 

університету розквітає саме в цей період: коли бурхливо формується нова 

інституція, яка, правда, з часом твердне і проростає все більш жорстким 

бюрократичним скелетом [30].   

Існує ще один аспект розмиття ідентичності, але він вже носить 

локальний характер, так як Віталій Курінний російський дослідник, то й 

реалізується він на прикладі російських ВУЗів, але я думаю, що його можна 

деяким чином співвіднести з  українськими реаліями через спільне минуле.   

Таким фактором виступає історична легітимація. Тут мова має йти про 

університет як феномен, про те, що він є неукоріненим у історії та дуже часто 

піддається реформам та трансформаціям.  

На прикладі Росії Курінний зазначає : «У Росії протягом двох століть з 

відомою періодичністю здійснюються більш-менш масштабні реформи 

університету (остання з них, нагадаю, полягала у формуванні так званих 

«федеральних університетів»). Всякий раз ці реформи робилися з посиланням 

на якийсь передовий досвід інших країн. Правда, з часом з'ясовується (як зі 

згаданим прикладом реформи Олександра I), що реформа була фрагментарною, 
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здійснювалася без ясного розуміння картини в цілому і, загалом-то, була 

поверхнево наслідувальної» [30].  Таким чином автор звертає увагу на той факт, 

що університети мають функціонувати на принципах, які характерні для 

перших університетів, для того, щоб укріпити свої позиції у суспільстві та 

продовжувати ту лінію, яка була закладена як першооснова. Так він зазначає: 

«Іншими словами, російському університетові потрібна історично прискорена 

легітимація. В іншому випадку будь-які реформаторські починання мають 

поверхневий характер і приречені на негайне забуття разом з приходом нових 

людей і політик в цю сферу, а все, що прижилося і що змінювати не хочеться, 

буде іменувати себе «класичною традицією», не маючи на те по суті ніякої 

підстави» [там само].   

Варто також виокремити основні функції, які виконує університет у 

модерному соціумі. Але оскільки класифікацій існує дуже багато, то 

розглянемо їх через призму поглядів дослідника, який їх класифікує. Він 

зазначає, що «На сьогоднішній день в науковій літературі з проблем освіти 

складно знайти єдині підходи до класифікації функцій університету. Всі вони, 

збудовані з точки зору різних парадигм (інституційної, функціональної, 

неофункціональної), заслуговують на увагу, але відрізняються значним 

різноманіттям. Так, Р. В. Ривкіна пропонує поділяти функції на цільові та 

інструментальні; Т. Б. Казаренкова виділяє основні та другорядні функції; В. І. 

Добреньков і В. Я. Нечаєв - базисні і соціально-системні; С. А. Шаронова 

розрізняє постійні функції і тимчасово-ситуаційні; В. П. Андрущенко, 

грунтуючись на типології Ф. Ньюмена, розглядає такі функції, як підготовка 

(соціалізація) студентів до їх ролі в житті суспільства; забезпечення всім 

студентам шансів на соціальну мобільність; захист університету як 

зосередження бескористнії наукової дискусії» [7, С.363], [54, С.68]. Тобто, ми 

можемо побачити, що функції освіти лежать в проблемному полі взаємодії 

освіти та суспільства.  
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Апелюючи до принципів варто відзначити, які саме з них характерні для 

університетів у їх сучасному розумінні та визначають їх позитивний розвиток 

та укорінення.  

Першим фундаментальним принципом можна визначити автономність 

університету. Вона пов’язана з тим, що університет є автономною установою, 

яка лежить в основі товариств, по-різному організованих відповідно до 

особливостей географії та історичними традиціями; він створює, вивчає, оцінює 

і передає з покоління в покоління культуру за допомогою наукових досліджень 

і навчання [24]. І для відображення реальності, яка представляє ситуацію у 

суспільстві усі дослідження мають бути проведені незалежно від політичних 

уподобань та інтересів, незалежно від державних інтересів та незалежно від 

економічних впливів. 

Наступний принцип, який визначає Велика хартія університетів є єдність 

дослідження та навчання: «Навчання та дослідження в університетах повинні 

бути нероздільні, якщо їх викладання не відстає від мінливих потреб, запитів 

суспільства та успіхів у наукових знаннях» [24].  

Також має сповідуватись принцип свободи, яка буде проявлятись як у 

навчанні, так і в дослідженнях: «відкидаючи нетерпимість і завжди відкриті для 

діалогу, університети являють собою ідеальне місце зустрічей для викладачів, 

де можна поділитися своїми знаннями і добре підготуватися для їх розвитку за 

допомогою досліджень та інновацій, а також для студентів, які мають право, 

можливості і бажання підвищити свої знання» [там само]. 

Останній ще принцип наголошує, що університет є хранителем традиції 

європейських гуманістів; його постійною турботою є досягнення універсальних 

знань; для виконання свого призначення він діє поза географічних та 

політичних кордонів і затверджує життєву потребу різних культур пізнавати і 

впливати один на одного [там само]. 

Отже, ми можемо побачити, що сучасний університет має яскраву історію 

становлення, але не завжди всі університети проходять такий самий шлях. 
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Дуже багато з них не мають таку укорінену структуру та не визнають 

фундаментальні принципи за провідні для свого розвитку. Тому, сьогодні ми й 

зтикаємось з рядом проблем, які піднімають на поверхню питання про розмиття 

ідентичності університету. 

 

 

2.2.  Трансформація системи відносин університет-церква в 

українському контексті 

 

 

Найяскравішим переломним моментом у єдності розвитку університетів 

та церков став період Радянського Союзу. Тут відбувались певні коливання, 

щодо рівня терпимості до людей з релігійними поглядами. Протягом певного 

періоду часу люди мали змогу висловлювати свої думки, щодо релігійної 

тематики та не відчувати при цьому утисків з боку держави. Але такі періоди 

змінювались періодами гонінь та заборон. Так, антирелігійна діяльність набула 

розповсюдження після смерті Йосипа Сталіна. Першим сигналом розпочатої 

розправи над церквою була Постанова ЦК КПРС від 7 липня 1954 р. “Про 

значні недоліки в науково-атеїстичній пропаганді і засобах її покращення” [32, 

С.502]. Визнавши, щодо церкви і до сект тягнеться молодь, Постановою 

залучались до антирелігійної пропаганди Міністерство освіти, Профспілки та 

ВЛКСМ, котрі мали проводити науково-освітню пропаганду матеріалістичного 

світогляду, спрямованого на «підвищення свідомості трудящих мас» і 

«поступове звільнення їх від релігійних забубонів» [34]. 

Така яскрава антирелігійна боротьба супроводжувалась попередньою 

пропагандою, яка мала науково-атеїстичних характер. 

Ідеологічна комісія при ЦК КПРС розробила «Заходи по посиленню 

атеїстичного виховання населення», котрі, як Постанова ЦК КПРС, були 
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оприлюднені на початку 1964 р. [39, С.24]. Комісія виробила ряд заходів, які 

були направлені на атеїстичну роботу. 

Перша група заходів охоплювала наукову розробку проблем атеїзму та 

підготовку спеціалістів-антирелігійників. До цієї групи входять рішення про 

створення в Академії суспільних наук при ЦК КПРС Інституту наукового 

атеїзму, котрий мав керувати та координувати всією роботою в області атеїзму, 

котра проводилась інститутами Академії наук СРСР, ВУЗами, закладами 

Міністерства культури, підготовка кадрів вищої кваліфікації, для чого 

Міністерство освіти з 1964-1965 навчального року на історичних і 

філософських факультетах вводить спеціалізацію частини студентів по 

науковому атеїзму [34]. 

До другої групи входили заходи пов’язані з атеїстичним вихованням. 

Одним із прояв яких було введення у ВУЗах обов’язкового курсу «Основи 

наукового атеїзму» [там само].  

До третьої групи входили заходи пов’язані з використанням в 

атеїстичному вихованні всіх засобів ідейного впливу [там само].  

До наступної групи входили заходи атеїстичного виховання дітей та 

юнацтва, котрі посилювали антирелігійну направленість шкільних програм [там 

само]. 

До останньої групи входили заходи пов’язані з контролем за 

дотриманням законодавства про культи, котрі мали активізувати роботу 

Комісій по контролю за дотриманням законодавства про культи, котрі уже 

діяли при рай(міськ)виконкомах [там само]. 

З 1992 р. тенденції у університетській освіті в Україні почали 

змінюватись та настає новий етап розвитку. Це пов'язано з цілим рядом 

обставин і в першу чергу з тим, що припинив існування Радянський Союз і 

разом з ним єдина була зруйнована стара вузівська система. Це відкрило нові 

горизонти, які знаходили своє відображення у новій системі вищої освіти, але 

поруч були сформовані нові проблеми, які виражались у розірванні 
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традиційних зав’язків між університетами як у навчально-методологічній 

частині, так і у дослідницькій. Позитивною стороною стало те, що країна 

змогла вивільнитись від заборонених тем та отримати більшу дослідницьку 

свободу, яка була вільна від ідеологічного забарвлення, що дало позитивні 

зрушення у викладацькій діяльності, особливо стосовно гуманітарних наук. 

Такі зрушення виявлялись у можливостях викладачів у формуванні та розробці 

авторських курсів, які могли виробити у студентів критичне мислення до 

дійсності. Важливим відкриттям стало й те, що раніше заборонені теми стають 

актуальними та реальними для відкритого вивчення та публікацій. Така 

відкрита система забезпечила можливості обміну викладачами та інтеграції  їх 

у освітню систему європейського типу разом із університетами в яких вони 

працювали. Це показало, що системи викладання базових наук є досить 

ґрунтовними та дають випускникам широкі можливості для орієнтації у 

суспільстві та боротьбі з викликами, які воно кидає для людини та дослідника. 

Що ж стосується сьогодення, то ми маємо свободу слова, віросповідання і 

тому маємо змогу повернутись до європейський традицій і відновити зв'язок 

церкви та університету, але й сьогодні виникає безліч питань щодо доцільності 

релігійної установи на території університету. Це пов’язано з тим фактом, який 

зазначає Я. Пелікан. Університет не виконає свого морального та 

інтелектуального обов’язку, якщо в героїчних намаганнях дати всім можливість 

покласти шмат хліба на стіл він почне іґнорувати фундаментальну аксіому, яка 

є біблійною у формулюванні, проте загальнолюдською по суті: людина живе не 

хлібом єдиним» [43, С.43].  

Особливої уваги також заслуговує й той факт, що на сьогоднішній день 

більшість проблем у співвідношенні релігія-наука детермінуються 

законодавчими обмеженнями, так в Україні склалася сепараційна модель 

державно-церковних відносин. Законодавчо вона закріплена Конституцією 

України (ст. 35), Законом України “Про свободу совісті та релігійні організації” 
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й передбачає відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а 

школи від церкви [2]. 

Масштабність дискусій у цьому руслі полягає у ряді факторів, які були 

обумовлені соціальними змінами та трансформаціями. По-перше, це пов’язано з 

тим фактом, що українське суспільство в період демократичних трансформацій 

зазнало певних втрат, які вилились у негативні явища, які були пов’язані з 

знеціненням цінностей людини. Справедливість, взаємоповага, чесність, 

солідарність, порядність, гідність можуть поступатись місцями негуманним 

цінностям. І саме тому церква має виступати регулятором таких змін та 

намагатись скоординувати той потік, який формується під впливом загальних 

тенденцій. По-друге, саме таке поєднання формує визначаючий принцип – 

принцип світоглядного плюралізму, який наближає суспільство до більш 

відкритого та ліберального.  

Церква потрібна університетові як незамінний і унікальний 

співрозмовник без якого університет буде не в змозі виконувати своє завдання 

вільного дослідження істини в суспільно і духовно значущому питанні 

наявності — або відсутності — трансцендентного виміру Всесвіту, яке для 

релігійної людини зазвичай дорівнює питанню про існування (чи не існування) 

Бога. Стосовно цього університет потребує церкви не менше, ніж в інших 

аспектах церква потребує сприяння та підтримки з боку університету [42]. 

Але на сьогоднішній день даний зв'язок не є усталеним, більшість 

університетів не мають взаємодії з релігійними установами, а можливості такої 

співпраці дуже часто зарубуються ще на початковій стадії. Все це обумовлено 

ти, що у суспільстві функціонує ще попередня модель взаємодії між релігією на 

навчальними закладами. Зміна старої парадигми новою є досить тривалим за 

часовими рамками явищем, але все ж таки реальним, і сьогодні попередня 

модель поступово відмирає і формується нова, яка представляє собою більш 

європейську модель, що охоплює пізнання не лише з боку наукового знання, а й 

можливість поєднання його з трансцендентним. 
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Варто відмітити й той факт, що в Україні триває процес, котрий дістав 

назву релігійного пробудження: розширюється інституційна мережа конфесій, 

зростає авторитет церков у суспільстві, активізується їхня міжнародна 

діяльність, що посилює бажання батьків виховувати власних дітей у 

відповідності до своїх віросповідних переконань. Тому правове поле для 

реалізації перспектив подібного виховання потребує серйозного 

доопрацювання [63]. 

Статистичним доказом того, що на території України можна спостерігати 

процес релігійного відродження стає той факт, що відбувається активна 

розбудова релігійної мережі, яка не обмежується однією галуззю, та 

спостерігаються процеси урізноманітнення конфесійної карти.  

Так, за 1988–2008 рр. загальна кількість релігійних організацій в Україні 

збільшилася з 6 500 до 34 465, тобто більше, ніж у 5 разів. За станом на 1 січня 

2009 р. конфесійна карта країни представлена 55 віросповідними напрямами, в 

межах яких діє 34 465 релігійних організацій, у то$ му числі 33 083 релігійні 

громади, 85 центрів та 255 управлінь, 432 монастирі, 340 місій, 74 братства, 196 

духовних навчальних закладів, а також 12 633 релігійних шкіл. Справами 

церкви в Україні опікуються 29 892 священнослужителі. Постійно зростає 

кількість церковних друкованих засобів масової інформації, яка становить на 

сьогодні 377 одиниць. Для богослужінь релігійні організації використовують 22 

437 культових та пристосованих під молитовні споруд [22], [11, С.78-79]. 

Модернізація правового поля з метою взаємодії духовної і світської 

систем освіти стикається з політико-правовими труднощами. У листопаді 2003 

року відбулися парламентські слухання на тему “Духовна криза суспільства і 

шляхи її подолання”. За результатами цих слухань Постановою Верховної Ради 

України (квітень 2004 року) МОН доручалося спрямувати роботу органів 

управління освітою і наукових установ на створення системи виховання, котра 

спиралась би на традиції та звичаї Українського народу, переорієнтувати 
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навчальні заклади на формування в особистості державницького світогляду, 

пробудження в молоді потягу до духовних знань [2]. 

Така ініціатива звичайно не може не тішити, оскільки не варто ігнорувати 

такий потужній соціальний інститут, адже навіть на підсвідомому рівні у 

навчальні програми закладені певні сакральні знання, які за допомогою 

легалізації, навпаки, можна буде контролювати. 

Поруч з цим у нас може виникати нова соціальна проблема, яка 

виражається у відсутності оптимальної форми взаємодії між церквою та 

навчальним закладом. Але саме тому вона має бути піднята, щоб вирізнити ті 

межі, де релігійна освіта матиме вплив на світську.  

Взаємодія муж університетом та церквою також виступає однією із вимог 

щодо інтеграції суспільства у Європу. Дана вимога знаходить своє 

відображення у створенні налагодженого механізму взаємодії, який надає 

громадян України право на принцип світоглядного плюралізму. За рахунок 

такого принципу ми можемо наблизитись до суспільства відкритого типу, де 

релігійні установи мають право на залучення до розбудови та удосконалення 

освітньої системи. 

На сьогоднішній день також гостро постало питання про декомунізацію 

освіти, тому 2 червня 2015 року законопроектом 1447 [2] релігійні організації 

отримали новий статус. Від тепер вони мають право на створення навчальних 

закладів, починаючи від дитячих садочків та закінчуючи університетами. Ці 

навчальні заклади матимуть змогу отримати ліцензію та надавати освіту 

державного рівня.  

Таке рішення є дуже вагомим як для людей, які мають право обирати той 

тип освіти, яку вони хочуть здобути та для країни загалом, адже порівнюючи з 

європейською традицією, то там вже давно релігійні організації мають свободу 

слова. Також таким чином ми маємо змогу повернути церкву до публічної 

сфери та позбавитись від принципу відокремленості, який був характерний для 

ленінсько-сталінський часів. 
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2.3. Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» у системі взаємодії сучасних університетів та 

релігійних інститутів 

 

 

Яскравим прикладом взаємодії між вищезгаданими соціальними 

інститутами виступає церква, яка нещодавно була побудована на території КПІ. 

23 липня 2014 року в Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут» було освячено Храм Святителя Миколи 

Чудотворця – небесного покровителя університету [10]. 

Ця подія звертає нашу увагу на відновлення традицій європейських 

університетів та зокрема Київського Політехнічного Інституту, адже як 

свідчить історія, то й раніше на території університету функціонувала церква 

Святої Марії Магдалини, яка була зруйнована комуністичною владою у 1935 

році. 

Новий храм на території КПІ збудований за православною традицію, але з 

благословення Патріарха Філарета стане міжконфесійним. Тут крім 

представників Української Православної Церкви Київського Патріархату 

почергово зможуть молитися представники інших традиційних християнських 

конфесій та православних юрисдикцій. На думку Предстоятеля Київського 

Патріархату такий храм сприятиме єднанню студентів незалежно від 

віросповідання і єднанню православних церков в Україні, а один з найбільших 

університетів країни може стати хорошою платформою для цього [10]. 

Відбудова церкви перш за все пов’язана з подоланням розриву зв’язку 

між релігією та наукою. Також вона створена у якості місця консолідації для 

двох штучно антагоністичних інституцій. Вона дає нам змогу звернутись до 

наукових проблем з етичної сторони та розглянути спільно ряд спірних питань 

з різних областей, наприклад, із медицини. Важливою характеристикою може 
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також виступати консолідація у самому студентському середовищі, адже КПІ 

церква є міжконфесіональною, а отже може допомогти у віднайдені спільної 

мови для усіх членів суспільства.  

Важливим внеском, який розкриває нові взаємодії між церквою та 

університетом стає підписання договору про співпрацю між Київською 

православною богословською академією та Національним технічним 

університетом України «Київський політехнічний інститут», що відбулося 1 

липня 2015 року. Договір про спільну співпрацю підписали ректор КПБА 

доктор богословських наук, професор митрополит Переяслав-Хмельницький і 

Білоцерківський Епіфаній та ректор НТУУ «КПІ», академік Національної 

академії наук України, доктор технічних наук, професор Згуровський Михайло 

Захарович [62]. 

Звіт про зустріч наголошує на тому, що у ході переговорів сторони 

розглянули можливості та перспективні напрямки, які можуть бути утворені у 

наслідок взаємодії, тобто проведення різноманітних конференцій, які будуть 

об’єднані спільною тематикою, семінари та круглі столи, де будуть підніматись 

актуальні питання. Така взаємодія буде стимулювати студентів у дослідницькій 

діяльності та взагалі до активної участі у наукових проектах та культурних 

заходах, які матимуть спільні витоки.  

Такий зв'язок можна обґрунтувати ще й тим фактом, що відносини між 

установами мають досить щільний характер, що є новим у розвитку 

університетів взагалі. Така новизна пов’язана з тим, що дуже мало вищих 

духовних навчальних закладів мають зв'язок з світськими навчальними 

закладами. На підтримку такої взаємодії у липні 2014 року Святіший Патріарх 

Київський і всієї Руси-України Філарет очолив освячення Академічного храму, 

який збудували на території Національного технічного університету України. 

Відмінною рисою церкви від європейських (кембриджської) є те, що вона 

знаходиться віддалено від осередка науки. Так, у Кембриджу церква 

знаходиться у центрі університету і тим самим визначає своє місце у структурі 
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та житті студентства. КПІ церква ж будучи духовним осередком не претендує 

на провідну роль у житті ВУЗу, але вона навіть на сьогоднішній день є 

потужнім об’єднуючим закладом. Одним із прикладів для підтвердження такої 

консолідуючої функціє є відкриття пам’ятки, яка торкається серця кожного 

студента та кожної людини – це пам'ятник Героям Небесної Сотні. На 

офіційному сайті університету ми можемо знайти інформацію, яка наголошує, 

що даний пам’ятник увічнює пам'ять героїв, загиблих за волю і незалежність 

України під час Революції Гідності. Серед них – і два київських політехніка: 

студент-заочник ФІОТ Сергій Бондарев, який загинув 18 лютого біля Будинку 

профспілок, і студент-заочник ФСП Юрій Поправко, закатований 

сепаратистами біля м. Слов'янськ наприкінці квітня цього року [74].  Таким 

чином ми можемо прослідкувати той факт, що наявність духовного осередку 

позитивно впливає на становлення особистості та громадянську позицію 

студентства. "Я переконаний, що цей пам'ятник Героям Небесної сотні 

надихатиме нинішнє і майбутні покоління київських політехніків, та й не тільки 

політехніків, а молодь, усіх патріотів України на утвердження її Незалежності, 

на те, щоб Україна відбулася як могутня, гідна і дуже успішна країна", – 

наголосив у своїй промові з нагоди відкриття пам'ятника ректор НТУУ "КПІ" 

академік НАН України Михайло Згуровський [75]. 

Оскільки взаємодія відбувається протягом короткого часу, то важко  

повністю оцінити той факт у якій саме мірі справляє вплив церква на життя та 

діяльність університету, але заперечити факт її доцільності аж ніяк не можемо. 

За такого розвитку подій варто розглянути ще декілька прикладів церков, 

які співіснують з університетами, щоб підтвердити той факт, що ми все ж таки 

намагаємось укорінити їх у структурі суспільства і надати їм підґрунтя для 

нового етапу у науці, коли немає розриву між релігією та науковою діяльністю. 

Таким прикладом сумісності технічного ВУЗу та церкви є наявність 

церкви на території Донецького Національного технічного університету 

України, яка була відкрита і освячена у 2011 році. Там передумовами для її 
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відкриття була церковна община, яка активно функціонувала на території 

університету і основною ціллю була визначала консолідація студентської 

молоді. Ця община, і як її наслідок – храм Святого апостола Андрія виступає 

прикладом зростання рівня свідомості молодих людей і ніяким чином не 

обмежує і не заперечує перспективи технічного розвитку університету [69]. 

Варто відзначити що вищенаведені приклади є не одиничними на 

території України. Тут ми можемо спостерігати ВУЗи у яких церква виступає 

навіть як визначаючий та впливовий фактор у виборі студента щодо вступу. Ми 

розглянули лише найяскравіші приклади, які співвідносяться з профілем 

нашого університету, тобто мають більш технічних профіль, і у яких в 

принципі питання зв’язку науки та релігії постає набагато гостріше ніж в 

університетах з більш гуманітарною направленістю. 

Серед університетів які вже мають налагоджені зв’язки з церквою 

сьогодні можна відмітити Український католицький університет (УКУ). В 

основі співпраці лежить Українська Греко-Католицька Церква, яка сьогодні 

відіграє дуже важливу роль у розвитку університету. Саме церква закликає 

Українську державу до співпраці та сприянню діяльності навчального закладу. 

Так у зверненні Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 2012 

року Божого щодо Українського католицького університету було зазначено, 

що: «нині Український католицький університет закладає підвалини для 

відновлення й розвитку богословської самобутності УГКЦ та всього київського 

християнства. Цим він допомагає нашій Церкві говорити зрілим, авторитетним 

і впізнаваним у світі богословським голосом про різні царини людського 

життя.» [71]. Така взаємодія виливається у будову унікального студентського 

колегіуму та відкриття нових навчальних програм, які покликані вирішити 

складні питання соціуму.  

Доцільним також є розглянути з якою метою взагалі на території 

університетів створюють церкви, яка їх мета у житті суспільства та окремого 

студента. Можна відмітили той факт, що в основному їх діяльність почасти 
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спрямована на виховання студентства, захист від наркоманії, алкоголізму. У 

середині 90-х була дуже актуальна проблема сект і зараз, коли існує свобода 

віросповідання і розвиток різних релігійних організацій, то церква може стати 

важливим джерелом консолідації та віднаходження шляху.  

Церква допомагає молоді задуматися, викликати її інтерес до загальних 

питань буття, роздумувати над тим, що морально, що ні, дізнаватися історію і 

культуру своєї країни. Просвітницька робота храмів – дуже важливий 

напрямок. 

Важлива і зовнішня сторона: участь храмів у святкуваннях, відродженні 

університетських традицій. Ця діяльність згуртовує колектив університету, 

допомагає створити правильні взаємовідносини професорсько-викладацького 

складу і студентського середовища. 

Для прикладу та підтвердження вище написаного хотілось би ще навести 

вже усталену взаємодію між церквою та університетом, але на жаль, цей 

приклад знаходиться за межами України, але він яскраво проілюструє нам те, 

як в ідеалі має відбуватись поєднання та посередницький вплив релігійної 

складової на життя студентства не лише на їх релігійний вибір, а й на 

формування цілісного погляду на суспільство.  

За приклад можна взяти Московський Державний Університет імені М. В. 

Ломоносова. На його території знаходиться домовий храм мучениці Татіани. 

Тут церква спільно з Посольством Болгарії зробили проект про роль російської 

армії у визволенні Болгарії - виставку «Реліквії з полів бою при Пльовне». У 

домовій церкві, наприклад, є своє книжкове видавництво, інтернет-видання та 

журнал «Тетянин День». Цікаво участь домового храму в дослідженнях, що 

проводяться вченими-гуманітаріями університету. Є досвід проведення 

спільних конференцій МДУ і Московських духовних шкіл до обопільної 

користі та університету, і наших партнерів [10]. 

Тобто, ми можемо прослідкувати, що Церква завжди мала вплив на 

українське студентство. Він визначався через збереження традицій та 
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слідування моральним нормам та правилам. На сьогоднішній день суспільство 

зробило великий крок вперед у всіх сферах, але на ряду з цим молодь почала 

забувати про усі першооснови, які дають нам змогу стати свідомими та 

моральними членами суспільства, тому роль церкви у житті університету, як 

соціалізуючого інституту, має продовжувати традиції і відновлювати свій 

вплив, випускаючи у життя свідомих та всебічно розвинених громадян. 

У цьому розділі ми розглянули деталі процесів, які характерні для 

модерного університету. Основною став аналіз та ілюстрація взаємодії між 

релігійними установами та освітніми закладами та висвітлення основних 

факторів, які приводять до розмиття ідентичності модерного університету. У 

ході дослідження було виявлено, що такі проблеми виникають у зв’язку з 

віддаленістю сучасного університету від своїх класичних «родичів» та 

трансформацією ліберального знання в утилітарне.   

Тут ми розглянути та проаналізували причини розірваності зв’язку між 

церквою та університетом, причини, які послугували цьому та законодавчі 

акти, які обмежували можливості співпраці між вищезгаданими соціальними 

інститутами.  

 Важливим здобутком стало узагальнення матеріалів, які відображають 

сучасний стан даної проблеми. Було проаналізовано ряд документів та подій, 

які повпливали на виникнення прірви між установами.  

Також, проаналізувавши досвід українських університетів та їх співпраці 

з релігійними організаціями, намагались віднайти можливості та перспективи у 

застосуванні такого гармонійного поєднання на території НТУУ «КПІ». 

Розглянули особливості розвитку релігійної складової на території 

Національного технічного університету України «Київського політехнічного 

інституту» та висвітлили певні результати такої співпраці.  
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РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕРКВИ ТА 

УНІВЕРСИТЕТУ НА ПРИКЛАДІ НТУУ «КПІ» 

 

 

3.1. Програма авторського дослідження в «НТУУ «КПІ»: чи можлива 

взаємодія між світським та релігійним інститутами?» 

 

 

Проблема дослідження. 

Взаємодія церкви та університету є досить поширеним явищем у Європі, 

але в Україні спостерігаються зовсім інші тенденції. На сьогоднішній день 

поєднання таких інститутів на одній території є досить рідким явищем, а якщо і 

існує, то воно супроводжується рядом конфліктів, які підривають можливості 

співпраці та успішного досягнення цілей. Така проблема постала і в НТУУ 

«КПІ», коли на території університету було прийнято рішення відновити 

функціонування церкви, яка була зруйнована ще у серпні 1935 року. Новий 

храм було збудовано у липні 2014 року, що викликало ряд обурень та сумнівів 

у доцільності її функціонування та можливості загрози науковій складовій, що 

активно спостерігається на території університету. Загальна проблема полягає у 

відсутності достатньої кількості інформації про думки та відношення студентів 

до даної ситуації. Тому є доцільним проведення емпіричного дослідження для 

отримання інформації про взаємодію університету та церкви, також про те, 

яким чином релігійна установа, збудована на території навчального закладу 

впливає на життя та наукову діяльність студентів НТУУ «КПІ». 

Актуальність дослідження. 

1. Взаємодія між університетом та церквою має глибоке коріння у 

Європі, але Україна ще не повністю інтегрувалась у таку взаємодію. 
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2. Відновлення релігійної установи на території НТУУ «КПІ», яка була 

зруйнована у серпні 1935 року та вироблення нових форм взаємодії на території 

університету.  

3. Неоднозначна ситуація, яка сформувалась у студентському осередку 

через створення храму на території НТУУ «КПІ». 

4. Відсутність інформації про реальне ставлення студентів до взаємодії 

між університетом та церквою.  

5. Можливість посилення духовного стану студентів під час наукової 

діяльності та надання їм захисту щодо своїх поглядів. 

Мета дослідження: дослідити відношення студентів до функціонування 

релігійної установи на території навчального закладу та визначити, чи 

відбувається, на їх погляд, взаємодія між даними інститутами і яким чином це 

відображається на науковій діяльності студентів. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати яким чином зведення храму вплинуло на наукову діяльність 

студентів. 

2. Проаналізувати рівень освіченості студентів про можливості взаємодію 

церкви та університету у інших навчальних закладах. 

3. Встановити відношення студентів до релігійної установи на території 

університету. 

4. Проаналізувати проблеми, які виникають на шляху до успішної взаємодії 

між студентами та церквою.  

5. З’ясувати чи відвідують студенти релігійну установу, яка збудована на 

території університету. 

6. Розглянути які можливості та перспективи взаємодії університету та 

церкви бачать студенти. 

Об’єктом даного дослідження є безпосередньо студенти НТУУ «КПІ». 

Предметом дослідження виступають думки студентів, щодо 

можливостей співпраці церкви та університету, як наукового осередку. 
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Генеральну сукупність становлять студенти, які навчаються у НТУУ 

«КПІ».  

Вибіркова сукупність становить 311 осіб.  

Обґрунтування методики дослідження. 

Серед найпоширеніших методів збору соціологічної інформації є метод 

опитування. Виділяють декілька видів опитування, але для досягнення 

поставленої мети найкращим способом збору інформації виступає анкетування, 

яке включає процес самостійного заповнення респондентами анкет. Нами було 

використано метод електронного анкетування, з використанням системи 

Google-forms. 

Гіпотези дослідження. 

1. У період прийняття рішення про побудову церкви було висловлено 

велику кількість думок, які були направлені на недоцільність створення 

релігійної установи, тому зараз студенти незадоволені її 

функціонуванням на території університету. 

2. У студентів спостерігається низький рівень обізнаності, щодо можливості 

успішної взаємодії інститутів та функціонування таких поєднань у 

сучасному світі. 

3. Церква впливає на наукову діяльність студентів, шляхом зниження її 

продуктивності, що відбувається через невідповідність парадигм.  

Інтерпретація понять. 

Віросповідання (у правовому аспекті) – це зовнішній вияв, зокрема, 

сповідування віри, як релігійної, так і нерелігійної [33]. 

Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і 

центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні 

навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених 

релігійних організацій. Релігійні об'єднання представляються своїми центрами 

(управліннями) [3]. 
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Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань. Основними її формами є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження [4]. 

Київська православна богословська академія — вищий духовний 

навчальний заклад Української Православної Церкви Київського Патріархату, 

який, відповідно до ліцензії Міністерства освіти й науки України АЕ № 636458 

від 10.06.2015 р., здійснює підготовку фахівців з вищою освітою у галузі 

богослів'я за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої 

освіти та наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в 

аспірантурі (наказ МОН України за № 1023 від 07.10. 2015 р.) та докторантурі 

(наказ МОН України за № 1329 від 21.12. 2015 р.), які можуть 

бути священнослужителями, працівниками синодальних та єпархіальних 

управлінь, місій, регентами церковних хорів, викладачами середніх, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів, співробітниками 

наукових установ [28]. 

Молитва – установлений текст, який промовляється, виголошується 

віруючими при зверненні до бога, до святих [6]. 

Храм — культова споруда, призначена для відправлення богослужінь і 

релігійних обрядів [там само]. 

Церква – це будівля, в якій відбувається християнське богослужіння [36]. 

 

 

3.2. Аналіз результатів соціологічного опитування в «НТУУ «КПІ»: 

чи можлива взаємодія між світським та релігійним інститутами?» 

 

 

1. До якого віросповідання Ви себе відносите? 

Результати опитування показали, що рівень релігійності серед 

студентства КПІ є досить низьким, про що засвідчують наступні дані (рис.3.1). 

https://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%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рис. 3.1. Результати дослідження щодо віросповідання студентів. 

 

Такий перебіг подій є досить неочікуваним, оскільки моніторингове 

опитування «Українське суспільство» 2015 р. [64] показує нам, що рівень 

ідентифікації себе з православ’ям серед українців становить 75,4%, що 

надзвичайно відрізняється від самоідентифікації студентів КПІ. Звичайно 

порівняння є не повністю доцільним, адже молодь виступає особливою 

категорією населення, але за даними різних опитувань, проведених на території 

Україні середній рівень релігійності серед молоді становить від 60% – до 75% 

[49], що відрізняється від отриманих даних. Серед студентів же лише 32,5% 

відносять себе до православних. До людей, які сповідують католицизм за 

загальноукраїнським опитуванням відносять себе 2,1%, що певною мірою 

відповідає студентській моделі розподілу, де 1,9% ідентифікують себе з 

католицизмом. Серед греко-католиків також налічується 1,9% респондентів у 

вибірці КПІ, тоді як за даними соціального моніторингу майже у 6 раз більше 

людей ідентифікує себе з цим віросповіданням (7,7%). Протестантизм також є 

не наймасовішим віросповіданням на території університету, адже лише 1,6% 

вважають себе такими, що також показує нам соціальний моніторинг, де 

відсоток протестантів становить 2,0. Представники ісламу та іудаїзму також 
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прийняли участь у опитуванні та становили частки по 0,3%, що близько до 

результатів всеукраїнського опитування, де послідовників ісламу 0,5%, а 

іудаїзму – 0,1. Також 3,2% студентів сповідують інші віросповідання, що 

протистоїть 0,8% у результатах моніторингу. Серед студентів, яким важко 

відповісти на дане питання – 5,5%. 

 

2. До якої з вказаних категорій Ви належите? 

Дане питання також було поставлене у ході соціального моніторингу, що 

дає нам можливість порівняти результати та визначити, чи відповідає НТУУ 

«КПІ» загальноукраїнській моделі релігійності (рис 3.2.).  

 

Рис. 3.2. Результати дослідження щодо релігійності студентів 

 

 Ми можемо побачити, що рівень надзвичайно релігійних студентів 

становить 1,3%, що протиставляється 1,8% у загальноукраїнському 

дослідженні. Частка дуже релігійних також становить невеликий відсоток – 

1,9%, що майже у 3 рази менше ніж за даними загальноукраїнського 

моніторингу, де частка віруючих у вибірці становить 5,7%. Наймасовішою 

часткою у дослідженні серед студентів є частка помірно релігійних, вони 

становлять 22,8%, тоді як у ході соціального моніторингу становить 47,4%, що 
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досить значно перевищує наявний у  навчальному закладі рівень. З категорією 

наскільки релігійний, настільки нерелігійний себе ідентифікують 9,3% 

опитаних студентів, що також значно відрізняється від даних моніторингу, який 

виявив рівень у 18,4%. Частка помірно не релігійних студентів у вибірці 

становить 18,6%, тоді коли загальноукраїнське опитування виявило результат у 

12,3%. Третьою за масовістю категорією серед студентства є дуже нерелігійні, 

адже майже п’ята частина усіх опитаних (19,6%) ідентифікують себе з цією 

категорією. Такий результат досить відхиляється від даних, які висвітлює 

соціальний моніторинг, де  лише 4,2% респондентів можуть назвати себе дуже 

не релігійними. Надзвичайно не релігійними серед студентів є 22,2%, що вкрай 

відрізняється від результатів опитування у ході соціального моніторингу, адже 

за його даними лише 4,1% визначає себе до цієї категорії. Відповісти на дане 

питання не змогли 4,2% серед студентів та 6,0% у таблицях моніторингу.  

 Отже, такий результат показує нам, що студентська спільнота є досить 

цікавою за своїм внутрішнім розподілом щодо рівня релігійності. Вона не 

відтворює загальноукраїнську модель релігійності і майже не має точок дотику 

з нею, так як рівень релігійності у стінах навчально закладу значно нижчий за 

загальноукраїнський.  

 

3. Як часто Ви молитеся?  

Дане питання також було задано у соціальному моніторингу, тому 

проведемо певні паралелі між результати всеукраїнськими та студентськими. 

Дана діаграма (рис. 3.3.) відображає яким чином відбувається розподіл серед 

студентів, що стосується частоти мольби, незалежно від релігійних організацій.  
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Рис. 3.3. Результати дослідження щодо частоти молитви серед студентів 

 

 Отримані дані нам показують, що половина респондентів (50,5%) ніколи 

не молиться, що радикально відрізняється від даних отриманих під час 

соціального моніторингу, де лише 15,9% респондентів ніколи не моляться. 

Тобто, тут ми бачимо абсолютне неспівпаднання відповідей між студентством 

та загальною картиною по Україні. Наступною за численністю є категорія 

«кілька разів на рік», яку відзначило 9% респондентів, але все ж таки навіть 

такий відносно високий результат для дослідження значно відрізняється від 

загальноукраїнської картини, адже там 13,8% зазначили про свої молитви та їх 

періодичність у кілька разів на рік. Далі розглянемо статистику за спаданням 

кількості читання молитви за певний проміжок часу. Так, менше ніж один раз 

на рік молиться 4,5% студентів, що протистоїть 6,4% українців. Можливо раз 

або два на рік до молитви звертається 6,4% студентів КПІ, в той час, коли по 

Україні ситуація виглядає трохи по-іншому і 13,8% українців звертаються до 

молитви декілька разів на рік. Кілька разів на місяць 6,1% з КПІшників 

виділяють час для мольби, в той час як серед усіх українців такий відсоток 

становить майже у двічі більше і чисельно виглядає як 11,9%. 2-3 рази на 

місяць моляться 4,2% студентів та 7,7% усіх українців.  Майже кожен тиждень 
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молиться 1,3% студентів, що в рази менше ніж статистика по України, де 6,4% 

майже щотижнево мають практику молитви. Стабільно кожного тижня молитву 

здійснюють 1,6% студентів, що протистоїть 4,4% на загальнодержавному рівні. 

У декілька разів є більшим відсоток студентів, які відносять себе до категорії 

людей, які моляться декілька разів на неділю, такий відсоток становить 5,5%, 

що має хоч трохи схожий результат з загальною картиною серед українців 

(7,1%), які читають молитви декілька разів на неділю. Кожен день до молитви 

звертається 3,5% студентів, в той час як загальноукраїнська картина виглядає 

кардинально по-іншому, 15,6% мають щоденну практику молитви. Кілька разів 

на день молиться 1,3% КПІшників та 3,6% українців на загальному рівні. 

Великий сегмент на діаграмі відповідає респондентам, які не змогли дати 

відповіть на питання, таких 6,1%. 

 Підсумовуючі дані, які отримали у відповідь на поставлене питання 

можемо ще раз підтвердити факт, який був відмічений у першому питанні,  

стосовно загального рівня релігійності серед студентів. Рівень є відмінним від 

загальноукраїнського та значно нижчий за показники по всій Україні, що 

свідчить про особливість університетського осередку та його віддаленість від 

релігійних канонів.  

 

4. Як часто Ви відвідуєте релігійні організації? 

Відвідування релігійних організацій є невід’ємною частиною будь-якої 

релігії та представляє собою ряд певних обрядів, які проводяться у релігійній 

установі та мають особливо важливе значення для віруючих людей. Розглянемо 

же результати, які були отримані у ході дослідження та наскільки високою є 

частота відвідування релігійних організацій серед студентів, зокрема і церкви, 

яка збудована на території університету (рис. 3.4.).  
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Рис. 3.4. Результати дослідження щодо рівня відвідування релігійних організацій студентами 

 

 Результати дослідження виявили, що третина із опитаних не відвідує 

церкву взагалі, це студенти, які визнають себе нерелігійними. У відсотковому 

співвідношенні даний сегмент відповідає позначці у 33,8%, що є досить 

значним показником у всьому розподілі вибірки. Наступною за значимістю є 

категорія студентів, які зазначили, що відвідують церкву не менше одного разу 

на рік, таких студентів 31,5%, що в деякому ступені суперечить попередній 

логіці, але маємо такі дані і можемо припустити, що відвідання церкви для 

даної групи ж лише формальністю і відбувається лише за певних обставин, які 

дуже важко передбачити. Менше одного разу на рік відвідують релігійні 

організації 24,1% студентів. Незначними порівняно з попередніми є частки, які 

описують студентів, що відвідують релігійні організації досить часто. Так, 

серед студентів, які неменше одного разу на місяць відвідують релігійні 

установи налічується 4,2%, а серед тих, хто не менше разу на тиждень – 2,9%. 

3,2% студентів не змогли дати відповіді на поставлене запитання.  
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5. Як Ви відноситесь до побудови релігійної установи (храму) на 

території НТУУ «КПІ»? 

Це питання дуже гостро постає у житті студентів та університету як 

вищого навчального закладу. Ще з моменту відкриття храму навколо нього 

сконцентрувалась велика кількість уваги. Іноді ця увага мала досить 

негативний характер та була спрямована на протести щодо доцільності 

функціонування релігійної організації на території наукового осередку. Так, 

одним із прикладів є діяльність  студентської профспілки «Пряма Дія». У 

соціальних мережах вони, висвітлюючи свої настрої, зазначали: «Сьогодні 

студентська профспілка «Пряма Дія» провела акцію протесту проти 

пропагування релігії у університетах, та освітньому процесі загалом. Вона 

пройшла під стінами новозбудованої церкви біля гуртожитку №1 НТУУ «КПІ» 

«ми ставили собі за мету привернути увагу до цієї проблеми та підтримати 

незадоволених студентів КПІ у їх супротиві сваволі чиновників. Цією акцією 

ми виражаємо з ними свою солідарність. Незалежна студентська профспілка 

«Пряма дія» буде й надалі протестувати проти клерикалізації освітнього 

простору та нав'язування антинаукових концепцій!» [59].  

Такий розвиток подій навколо релігійної установи є досить цікавим, тому 

питання про відношення до побудови храму, але вже через декілька років, є 

дуже актуальним та показує розподіл (рис. 3.5.)  
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Рис. 3.5. Результати дослідження щодо відношення студентів до побудови релігійної 

установи (храму) на території НТУУ «КПІ» 

 

 Отже, ми можемо побачити, що дійсно більше третини студентів, а саме 

39,9% налаштовані проти функціонування церкви на території університету, 

вони негативно відносяться до такого духовного осередку. Але поруч із цим 

вагомою є думка про те, що побудова релігійної установи ніяким чином не 

суперечить поглядам та цінностям студентів і вони нейтрально відносяться до 

побудови та функціонування храму. Такої думки притримується 44,1% 

респондентів. 13,5% студентів зазначили, що вони позитивно відносяться 

побудови релігійної установи. І лише 2,6% не змогли дати відповідь на 

поставлене питання.   

 Результати даного питання показують нам, що насправді ситуація у 

соціальних мережах відображає погляди досить вагомої частини студентства, 

але ніяк не найбільшої, і загальне відношення до побудови та функціонування 

церкви є більше позитивним, адже нейтральність ніяким чином не шкодить їй. 
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6. Як вплинуло зведення храму на території НТУУ «КПІ» на вашу 

наукову діяльність? 

Існує багато стереотипів про те, що релігійний світогляд з науковим 

ніяким чином не можуть поєднуватись, вони лише виключають один одного. 

Тому актуальним стало питання про вплив релігійної складової на наукову 

діяльність студентів, адже однією із ключових причин конфлікту було 

перешкоджання науковій діяльності (рис. 3.6.). 

 

Рис. 3.6. Результати дослідження щодо впливу храму на наукову діяльність студентів 

 

  Очевидним стає той факт, що церква не має потужного впливу на науку 

у рамках НТУУ «КПІ», адже 78,8% респондентів зазначають, що зведення 

храму ніяким чином не впливає на їх наукову діяльність. 13,2% відмітили, що 

все ж таки певні протиріччя виникають і саме вони перешкоджають науковій 

діяльності у навчальному закладі. 4,5% студентів зазначили, що церква 

виступає одним із засобів для розширення їх наукових інтересів та стимулює 

наукову діяльність. І 3,5% не змогли дати відповідь на поставлене запитання.  

Отже, ми бачимо, що насправді ситуація є досить однозначною, так як 

близько 80% не бачать ніяких перешкод у продовженні наукової діяльності у 

попередньому вигляді. Підсумовуючи результати хочеться процитувати такі 
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слова: «релігія – це зв’язок людини з Богом. Наука – це упорядкована система 

знань про явища і закони навколишньої дійсності. Наука намагається дати 

відповідь на питання: «Що являє собою навколишній світ?», а релігія дає 

відповідь людині на питання: «Звідки взявся світ?». Релігія і наука не 

заперечують одна одну, а взаємно доповнюють і є немовби двома крилами 

людського життя. Наука допомагає релігії звільнитись від забобонів і 

міжрелігійної ворожнечі, а релігія застерігає науку від абсолютизму та скеровує 

її у русло забезпечення добробуту і миру для людства. Засновник теорії 

відносності Альберт Ейнштейн сказав: “Віра без науки сліпа, а наука без віри 

крива»» [41]. 

 

7. Чи відомі Вам приклади взаємодії між університетом та церквою? 

Питання поставлено з метою висвітлення обізнаності студентів щодо 

наявних прикладів взаємодії між релігійними та світськими установами (рис. 

3.7).  

 

Рис. 3.7. Результати дослідження щодо обізнаності студентів про наявні приклади 

взаємодії між університетом та церквою 

 

Можемо побачити, що 72,7% не мають уявлення про наявні приклади 

взаємодії між церквою та університетом. Можемо припустити, що саме такий 
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низький рівень обізнаності і детермінує твердження, про недопустимість 

функціонування храму на території університету, оскільки студенти не мають 

наглядної моделі успішної взаємодії між релігійною організацією та 

навчальним закладом. 15,1% не змогли дати остаточної відповіді на запитання, 

а 12,2% зазначили, що мають уявлення про приклади взаємодії і зазначили їх у 

відкритому питанні, яке звучало наступним чином: «Якщо Вам відомі приклади 

взаємодії між університетом та церквою, то вкажіть їх». Серед отриманих 

відповідей є досить розгорнуті, які висвітлюють навіть історичні приклади. 

Наведемо декілька з них:  

 «Оксфорд заснували в 1117 році для освіти священників, навіть зараз 

частина коледжів належить релігійним орденам. Гарвардський 

університет заснували на кошти священнослужителів. Далі, у нас, Києво-

Могилянська академія, Острозька академія, тощо. З самої появи вищих 

навчальних закладів, вони були прямо чи опосередковано пов'язані з 

церквою. Прикладів можна наводити без ліку. Нині світська освіта 

відділена від церковної, але зв'язок зберігається в середній школі, діти 

вивчають етику, викладають її часто священики. Не бачу в цьому нічого 

поганого. Про сучасні приклади взаємодії університетів і церкви сказати 

не можу, не є спеціалістом галузі,» – студентка 6курсу, ФСП.  

Також зустрічають відповіді конкретні, так серед прикладів студенти 

наводять: 

 «Чернівецький Національний Університет» (4 курс, ФПМ; 1 курс ФІОТ);  

 «Класичні європейські університети» (6 курс, ФСП; 1 курс, РТФ; 2 курс 

ІХФ);  

 «Києво-Могилянська Академія, Острозька академія» (3 курс ММІ); 

 «Український католицький університет» (1 курс ФММ, 3 курс ФІОТ). 

Деякі студенти відповідали не так конкретно, але все ж таки мають 

загальне уявлена про можливості поєднання двох царин на одній території. 

Серед більш узагальнених відповідей зустрічаються настпуні: 
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 «За часів Київської Русі, » – студентка 5 курсу ФСП; 

 «Англіканські протестанські школи, » – студентка 1 курсу ФСП; 

 «Релігійний факультет, духовна семінарія, де студенти стають дяками, » –

студент 4 курсу ІПСА;  

 «Якщо це питання саме про КПІ, то єдина взаємодія полягає у створенні 

ґвалту навколо #КПІцерква, » – студент 2 курсу ІХФ; 

Тобто ми можемо побачити, що студенти, які відмітили варіант «Так» 

дійсно розуміють, що взаємодія є реальною навіть у сучасному суспільстві.  

 

8. Чи відомо Вам про співпрацю між НТУУ «КПІ» та Київською 

православною богословською академією? 

Оскільки підписання договору про співпрацю між НТУУ «КПІ» та КПБА 

1 липня 2015 року є досить вагомим кроком до зближення наукової діяльності 

та релігійної складової, тому питання про обізнаність таких ініціатив зі сторони 

навчального закладу виникає само собою (рис. 3.8., рис. 3.9.).  

 

Рис. 3.8. Результати дослідження щодо обізнаності студентів про співпрацю між НТУУ 

«КПІ» та КПБА 
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Рис. 3.9. Результати дослідження щодо співпраці студентів НТУУ «КПІ» з КПБА 

 

Результати опитування показують, що 92,3% не знають про таку 

ініціативу та ніколи не приймали участь у заходах, які були спільно 

організовані. Лише 2,9 % зазначили, що мають інформацію про співпрацю та 

0,6% навіть приймали участь у наукових заходах, ще 2,3% планують прийняти 

участь. 2,3 % та 4,2%, відповідно, не змогли дати відповіді на поставлене 

запитання.  

 

9. Чи виникали у Вас проблеми пов’язані з функціонуванням церкви 

на території університету? 

Питання було поставлено з метою виявлення конфліктних ситуацій, 

можливості передбачення їх та попередження на початковому етапі (рис. 3.10.) 
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Рис. 3.10. Результати дослідження щодо проблем, які виникають з функціонування церкви 

 

Згідно з отриманими результатами, проблеми, які виникають у 

студентства та пов’язані з церквою трапляються не так часто, вони становлять 

14,1%, тоді як безпроблемне існування зазначають 81,7% усіх опитаних. Важко 

відповісти на дане питання  було 4,2% респондентів.  

Питання передбачало собою відкритий варіант відповіді, у разі 

виникнення проблем студенти могли зазначити їх у коментарях. Серед 

отриманих результатів наймасовішою є проблема із дзвонами. «Дзвін 

відволікає від навчання, » –  зазначає студент 1 курсу, ФБМІ. «Дзвони під час 

занять, а особливо лекцій та контрольних, » – студент 3 курсу, ФБТ. «Звон 

колоколов по утрам,» – студент 2 курсу, ТЕФ. Такий варіант відповіді 

зазначають ще 20 респондентів. Студент 4 курсу ФІОТ зазначив : «Меня 

оскорбляет присутствие религиозного, антинаучного формирования на 

территории университета»; студент цього ж факультету 5 курсу також відмітив, 

що « наявність церкви є непристойною та неприйнятною на території учбового 

закладу. Вона ображає працю багатьох світових науковців.  Також пропагандує 

насилля, через яке загинуло, постраждало багато людей». «Заважає навчанню та 
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дозвіллю, адже церква знаходиться занадто близько до гуртожитку,» – заначає 

студент 2 курсу ТЕФ.  

 

10. Які Ви вбачаєте перспективи розвитку взаємодії між 

університетом та церквою на території КПІ? 

Питання відкритого типу і не обов’язкове для заповнення, тому кількість 

відповідей досить незначна, серед них найпоширенішою є відповідь про 

відсутність жодних перспектив.  

 «Ніяких перспектив. Технічний ВНЗ і релігійні установи? Ви серйозно?» 

– зазначає студент 1 курсу ФММ;  

 «Ніяких, вона взагалі не потрібна, тільки трата грошей в пусту, якщо 

хтось захоче помолитись то в Києві куча місць де це можна зробити» – 

студент 2 курсу ТЕФ;  

 «Окрім колоколів та використання територіальних і капітальних ресурсів, 

#КПІцерква не грає ролі в університетському житті» – студент 2 курсу 

ІХФ;  

 «Это две разные сферы которые не должны пересекаться» – студент 5 

курсу ФММ. Більш оптимістичні варіанти відповіді також були отримані, 

серед них наступні; 

 «Никаких. Церковь и религия - паразиты на теле человечества» – студент 

4 курсу ФІОТ; 

Більш оптимістичні варіанти відповіді також були отримані, серед них 

наступні: 

 «Церква може підтримувати студентів особисто, а впливати на 

фунціонування університету загалом може дуже опосередковано» (6 курс, 

ФСП); 

 «Підтримка віросповідання віруючої частини університету» (3 курс, 

ФСП); 
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 «Церква не зможе бути ближчею до студентства, бо зараз відбуваеться 

массове зневірення молоді та атеїстичні настрої» (5 курс, ФСП); 

 «Те, кто нуждается в религиозных установах - получают свое. 

удовлетворение духовных потребностей определенной части КПИшной 

семьи» (3 курс, ММІ); 

 «Організація богословських читаннь» (6 курс, ФСП); 

 «Духовний розвиток молодого покоління» ( 6 курс, ІСЗЗІ); 

 «Неінтерактивність. Ці дві установи ніяк не перешкоджають і ніяк не 

допомагають одна одній» (6 курс, ФБТ); 

 «Церква може не взаємодіяти з університетом,  її призначення допомагати 

його працівникам і студентам» (6 курс, ФТІ); 

 «Можливо, як приклад, викладання Релігієзнавства з боку Церкви як 

частини освітнього процесу за індивідуальним бажанням студента» (3 

курс, ММІ). 

Аналіз відповідей нам показує, що більшою мірою про можливості 

взаємодії між церквою та університетом на сьогоднішній день замислюються 

курси, починаючи с третього, це можна обґрунтувати розширеним світоглядом, 

який здобувається завдяки отриманню повного спектру знання, включаючи 

гуманітарне, у вигляді соціології, релігієзнавства і т.д.  

 

11. Вкажіть Вашу стать 

Статевий розподіл показує нам ступінь зацікавленості у даній 

проблематиці чоловіків та жінок, але й детермінується гендерним 

співвідношення на території університету (рис. 3.11.). 
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Рис. 3.11. Статевий розподіл 

 

Маємо результати, отримані від 71,4% чоловічої аудиторії та 28,6% жіночої. 

 

12. Вкажіть Ваш курс  

 

Рис. 3.12. Розподіл респондентів за курсами 

 

Результати (рис. 3.12. )показують нам високу зацікавленість у даній 

проблематиці серед першого курсу, частка яких становить 29,6% у вибірці. 

Другий курс також проявив ініціативу і 21,9% студентів прийняли участь у 
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опитуванні. 19,3% третьокурсників поділились своїми думками на рахунок 

взаємодії церкви та університету. 12,5% студентів четвертого курсу 

зацікавились дослідженням і прийняли участь у анкетуванні. Магістри та 

спеціалісти проявили дещо менший рівень зацікавленості, але можемо 

детермінувати це кількістю студентів, які навчаються на п’ятому та шостому 

курсах. Вони висловили свої думки у кількості 7,4% та 9,3% відповідно.  

Серед додаткових питань були поставлені питання про вік, курс та 

факультет респондентів. Таким чином, віковий інтервал визначається від 17 

років до 31 року. В опитуванні прийняла велика кількість факультетів НТУУ 

«КПІ», серед яких представлені технічні та гуманітарні факультети.  

 

Узагальнення та висновки до результатів опитування. 

Підводячи підсумки усього дослідження можемо зробити ряд висновків, 

які характеризують студентський осередок на території НТУУ «КПІ». Важливо 

відмітити той факт, що студентська спільнота є дуже унікальною за своїми 

релігійними показниками. Такі висновки зроблені на основі порівняння рівня 

релігійності серед студентів з рівнем релігійності по всій Україні за 

результатами моніторингового опитування «Українське суспільство» 2015 р. 

Таким чином, ми можемо прослідкувати, що наймасовішою часткою серед 

студентів є нерелігійні, що становить більше половини відповідей, у 

відсотковому співвідношенні ми отримати дані у 52,7%, в той час, коли 

відсоток віруючих становить 41,8% серед який найвагомішою є частка 

студентів, яка ідентифікує себе з православним обрядом 32,5%.  

 Такі дані знаходять своє відображення у самоідентифікації себе з певною 

категорією віруючих/невіруючих. Так, найвагомішими частками виступають 

помірна релігійність (22,8%) та надзвичайна не релігійність (22,2%). Так до 

крайніх проявів не релігійності (дуже не релігійні та надзвичайно не релігійні) 

відносять себе 41,8%, до помірно не релігійних – 22,8%, тобто тут ми вже 

бачимо, що розподіл трохи відрізняється порівняно з першим, адже сумарний 
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відсоток відповідей про не релігійність становить 60,4%. 9,3% ідентифікують 

себе з наскільки релігійними, настільки і ні, а ось до категорії віруючих себе 

віднесли 26% студентів. Такі дані також вирізняють студентську спільноту від 

загальноукраїнської картини, адже навіть відсоток помірно релігійних у ході 

моніторингу виявив результати, які у двічі більші за отримані нами.  

 Ще одним питанням, яке дозволяє вписати студентство у загальну 

картину релігійності України є питання про частоту молитву. Результати є 

досить чіткими, так як половина студентів не молиться ніколи, у відсоткову 

відношенні це 50,5%, і наступною значною категорією виступає молитва кілька 

разів на рік, якій слідують 9% студентів. Практику молитви хоча б декілька раз 

на неділю сповідують 10,3% студентів (сюди включені результати за 

відповідями на варіант «хоча б декілька раз на неділю», «кожен день» та 

«кілька разів на день»). 

 Частота відвідування релігійних організацій цілком відповідає попередній 

картині, адже третина (33,8%) студентів ніколи не відвідують релігійні 

організації, менше одного разу на рік – 24,1% та 31,5% не менше одного разу на 

рік. Причини відвідувань релігійних організацій ми не встановлювали, тому 

питання є досить цікавим у плані мотивів відвідування таких організацій. 

 Найгострішим питанням, яке було покладено в основу дослідження було 

питання про ставлення студентів до побудови храму, оскільки попередньо 

досліджуючи питання відгуки були надзвичайно категоричними за своєю 

негативною направленістю. Результати дослідження ж показали, що насправді 

лише 13,5% студентів мають суто негативне відношення до побудови релігійної 

установи на території НТУУ «КПІ», в той час як позитивним такий розвиток 

подій вважають 39,9%, але наймасовішою є частка студентів, які нейтрально 

відносяться до побудови храму. Відсоток таких становить 44,1%. 

 Протистояння наука-релігія є досить глибоким за своїм корінням та 

передбачає негативний вплив однієї світоглядної парадигми на іншу, тому 

питання про вплив храму на наукову діяльність студентів є просто необхідним, 
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адже проблема протистояння на теренах НТУУ «КПІ» може критись саме в 

цьому, але маємо результати, які свідчать, що на 78,8% студентів такий вплив 

не розповсюдився і зведення церкви ніяким чином не вплинуло на їх наукову 

діяльність. Хоча 13,2% відмічають, що існують певні перешкоди та дисонанси, 

які виникли у ході розвитку історії. Важливим також є той факт, що на 4,5% 

церква справляє позитивний вплив і сприяє розширенню їх світогляду та 

розвитку наукових інтересів.  

 Освіченість студентів на рахунок прикладів взаємодії між університетом 

та церквою є досить помірною, адже лише 12,2% студентів зазначили, що 

мають уявлення про такі взаємодії і навіть зазначили їх. Варіанти відповіді є 

досить різноманітними та заторкають не лише європейський досвід, а й 

приклади взаємодії на території України. 72,7% студентів відзначили, що їм не 

відомі приклади такої взаємодії.  

 НТУУ «КПІ» у липні 2015 року підписали договір про співпрацю з 

Київською православною богословською академією, що передбачає собою 

спільне вирішення певних питань, а головне – можливості для студентів у 

розширенні своїх наукових інтересів, шляхом прийняття участі у спільно 

організованих конференція, круглих столах і т.д.  Але відомості про таку 

взаємодію майже не донесені до студентства, що відображається у їх 

відповідях, де 92,3% не знають про таку співпрацю та 94,9% ніколи не 

приймали участі у спільно організованих наукових конференціях і т.п.  

 Проблематика відношення студентів до церкви детермінується певними 

незручностями, які вони відчувають по відношенню до останньої, але 

результати дослідження відкривають нам зовсім іншу картину, яка показує, що 

лише 14,1% зтикались з таким видом проблем, і тому було запропоновано 

висвітлити тип таких проблем у відкритому питанні. Проаналізувавши відповіді 

отримали результати, згідно до який найрозповсюдженішою є проблема із 

дзвонами, які заважають студентам не лише у час дозвілля, а й протягом 

навчального періоду. Виходом з цієї ситуації може послугувати лише 
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оприлюднення графіку, що могло б дати змогу підготуватись до такого 

«стресу». 

 Особливу увагу хотілось би приділити питанню про можливості взаємодії 

між університетом та церквою очима студентів, але, на жаль, результати 

отримані досить опосередковані, які наголошують на відсутності перспектив 

взаємодії. Але все таки отримані і більш схвальні пропозиції, які виражаються у 

організації богословських читань, у довільному доступі та можливості 

підтримки студентів на особистому рівні, без втручання у освітній процес.  

 Усі ці дані були отримані від 71,4% чоловіків та 28,6% жінок, які 

навчаються на різних факультетах НТУУ «КПІ».  

 



78 

 

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 
 

 

 Взаємодія університету та церкви – питання, яке постає дуже гостро у 

межах будь-якого навчального закладу. Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут» не є виключенням, адже 

представляє собою ВНЗ з потужною науковою базу, студенти якої іноді навіть 

дуже категоричні у своїх поглядах. Так, питання наука – релігія своїм корінням 

сягає ще Середньовіччя, коли релігія набула статус одного з інститутів влади, 

але найбільшого розмаху зазнало у ХХ ст., основним каталізатором чого стала 

науково-технічна революція, яка й призвела до трансформації суспільних 

поглядів.  

 Такий суперечливий характер потужних інститутів влади, світської та 

духовної, носить потенційну небезпеку для суспільства, оскільки умови за яких 

виникають небезпечні ситуації важко передбачити. Такий характер подій може 

перерости у надзвичайну ситуацію (НС) [47]. Тому процеси, коли відбувається 

взаємодія між церквою та університетом, можуть виступати у якості 

небезпечної ситуації, яка буде заключатись у ворожих настроях учасників з 

обох сторін.  

 

 

4.1. Особливості надзвичайних ситуації соціального характеру та їх 

класифікація. 

 

 

Надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території чи суб'єкті 

господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, 
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аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 

застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела 

(може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, 

великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних 

збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи 

об'єкті, провадження на ній господарської діяльності [5, п. 24 ч. 1 ст. 2]. 

 Надзвичайною ситуацією соціального характеру ж називають інцидент, 

який представляє собою ситуацію, що може статись або може призвести до 

збою, шкоди, надзвичайної ситуації або кризи  [78]. 

 За своїми різновидами надзвичайні ситуації соціального характеру 

можуть проявлятись у будь-яких видах насильства, починаючи від протестів і 

закінчуючи вбивствами. Тобто, соціальними небезпеками можна назвати усі 

ситуації, які можуть загрожувати життю та здоров’ю людини.    

 Соціальні небезпеки мають ряд різноманітних проявів, але варто 

відзначити ті, які відповідають нашій тематиці. Так, орієнтуючись на Наказ 

Держспоживстандарту України 11.10.2010 N 457 [1] можна виділити наступні 

надзвичайні ситуації соціального характеру: 

 збройні напади, захоплення й утримування об'єктів державного значення 

(найважливіших і важливих державних об'єктів) або реальна загроза 

здійснення таких акцій; 

 збройний напад, захоплення й утримування державного закладу або 

реальна загроза здійснення такої акції; 

 посягання на життя державного чи громадського діяча; 

 установлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі 

(організації, підприємстві), житловому секторі, транспорт; 

 НС, пов'язані з нещасними випадками з людьми; 

 НС, пов'язана з нещасним випадком під час виконання трудових 

обов'язків; 

 НС, пов'язана зі зникненням людей; 
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 НС, пов'язана з нещасним випадком [там само]. 

Але дана класифікація є стандартною та занадто узагальненою, тому не 

знаходить відображення серед українських реалій, а лише ілюструє можливі 

процеси розвитку ситуації у разі загострення конфліктів. 

Згідно з ДК 019-2010 «Надзвичайна ситуація соціального характеру» – це 

порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи 

об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене протиправними діями 

терористичного і антиконституційного спрямування, або пов'язане із 

зникненням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, нещасними 

випадками з людьми, тощо [там само]. 

Орієнтуючись на тематику роботи варто відмітити, що в основі лежать 

відносини між соціальними інститутами, які при порушенні рівноваги 

переростають у критичні ситуації з непрогнозованими наслідками. Основним 

рушієм у порушенні рівноваги виступає громадська думка, яка протирічить 

впровадженню новацій у світській або релігійній царинах. Так, наприклад, 

діяльність церкви та розвиток духовного осередку на території НТУУ «КПІ» 

суперечить поглядам студентів вищого навчального закладу, чим викликає ряд 

заворушень та протестів, пов’язаних з доцільністю функціонування релігійної 

установи.   

Надзвичайні ситуації у даному випадку можна класифікувати за такими 

ознаками: 

 За причинами виникнення це частіше всього навмисні ситуації, які 

провокуються однією із сторін майбутнього конфлікту, зачасту це 

радикально налаштовані студенти, які виступають за повну ізоляцію 

наукового світогляду від релігійної складової. 

  За тривалістю дії в основному це короткочасні ситуації, які знаходять 

своє відображення у акціях протесту (студентська профспілка "Пряма 

Дія" провела акцію протесту проти пропагування релігії у 

університетах, та освітньому процесі загалом) та іноді довготривалі, 
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адже протягом усіх 2х років функціонування церкви відбувається 

дискусія, щодо її доцільності.  

 За швидкістю поширення надзвичайні ситуації у даному випадку 

мають вибуховий характер, тобто поширюються дуже стрімко, адже 

розвиваються на невеликій території, серед 36 000 студентів, тому 

агресивно налаштовані сторони швидко спричиняють великий 

резонанс.  

 За масштабами розповсюдженості вони є локальними, оскільки 

обмежуються територією університету та студмістечка, де 

функціонують обидві сторони. 

У будь-якому із цих випадків варто відзначити той факт, що 

відрізняючою ознакою саме надзвичайних ситуацій соціального типу є їх 

прогнозованість. Тобто, ми маємо пряму можливість визначити рівень напруги 

студентства, але для цього потрібний постійний моніторинг настроїв молоді. 

Але через особисту складову, тобто роль дослідника у даній ситуації, яка дуже 

часто можу бути суб’єктивною, прогнозування не завжди може бути 

раціональним та доцільним. Однією із найголовніших причин виникнення НС 

соціального походження є дія факторів ризику. В їх основі лежить накопичення 

й подальше вивільнення негативної соціальної енергії [56]. У разі відсутності 

моніторингу наявного становища університет може позбивити себе можливості 

регулювати даний конфлікт, адже результати дослідження, проведеного у 

третьому розділі, висвітляють категоричні настрої студентства, які не 

сприймають функціонування релігійного осередку не лише через свої 

персональні погляди, щодо релігійності, а й через ряд її функціональних 

особливостей, наприклад, церковні дзвони (це питання надзвичайно гостро 

постає у студентському колі). Таким чином навіть ці два вищезгаданих прояви 

уже призводять до накопичення негативної соціальної енергетики, яка 

вивільняється при першій же згадці про церкву. Більше того, студенти 

налаштовані досить активно, адже проводять ряди протестів проти 
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пропагування релігії, основним джерелом протестів виступають профспілки, 

такі як Пряма Дія, яка висвітлює свої наміри та результати протестних акцій у 

соц.мережах, підсилюючи цим це більше негативної енергетики.  

Варто також зазначити, що будь-який процес має свої стації, що не є 

виключенням для факторів ризику.  

До цих стадій відносять накопичення факторів ризику, яке пов’язано з 

самим витоком ризику. У нашому випадку це і так надзвичайно низький рівень 

релігійності серед молоді, а прийняття рішення про побудову Храму Святителя 

Миколи Чудотворця – небесного покровителя університету стало однією із 

причин підігрівання рівня обурення, наступною сходинкою стало відкриття 23 

липня 2014 року, особливо той факт, що релігійна установа визначається 

міжконфесійною, але була освячена Святішим Патріархом Київським і всієї 

Руси-України Філаретом, який є представником Української Православної 

Церкви.  

Наступним етапом є ініціювання надзвичайної події, тобто штучний 

поштовх до розгортання НС. Це проявляється у неможливості зупинити 

зовнішні прояви агресії. На нашому прикладі це загострення ситуації у соц. 

мережах, де відбувається висвітлення подій крізь призму людини, яка публікує 

інформацію.  

Процес надзвичайної подіє є апогеєм усього циклу, адже саме тут 

відбувається вивільнення негативної енергетики. Тривалість даного етапу є 

досить проблематичним питанням, адже на пряму пов’язана з засобами, які 

приймаються для її вирішення та складністю ситуації.  

Заключною є стадія згасання, коли джерело НС ліквідується та можна 

оцінити наслідки цієї ситуації. Але у нашому випадку важко говорити про цей 

етап, адже проблема й досі досить гостро стоїть у студентському осередку, про 

що показують результати опитування, згідно до яких 39% й досі мають 

негативне відношення до побудови релігійної установи.  
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4.2 Основні рекомендації щодо попередження надзвичайних ситуацій 
 

 

Важливим етапом на шляху до зладжування надзвичайних ситуацій 

соціального типу є попередження НС, яке перешкоджає виникненню 

конфліктів не лише на локальному рівні, як у нашому випадку, а й на 

державному рівні. При чому для вирішення ситуації хоча б на офіційному рівні,  

важливо розробити систему попередження на рівні державному. Систему, яка б 

могла якісно та прозоро висвітлити усі позитивні аспекти у взаємодії 

університетів та церков. Дані дослідження показують, що студенти досить мало 

знають про прикладі подібних взаємодій, тому й створюють власну модель 

поведінки, яка є відірваною від налагоджених моделей взаємодії.  

Крім зазначених факторів існує ще безліч дезорганізуючих, до яких 

можна віднести: перекоси у рівні релігійності різних категорій населення 

України; розходження особистих якостей та вподобань з моделлю, яка панує у 

суспільстві; малоефективна система управління та соціальна невлаштованість. 

Попередження соціальних конфліктів передбачає собою систему заходів, 

які торкаються соціальної, культурної, релігійної політики і т.д. Але оскільки у 

нашому випадку конфлікт виникає на психологічному підґрунті, то попередити 

або послабити конфлікт психологічного рівня можна, усунувши агресивно 

налаштовані наміри. Така задача є досить складною, тому досягти  

трансформації агресивних установок, можна лише за рахунок досконального 

вивчення ситуації ще на ранніх етапах та на етапах виникнення навіть 

найменших мотивів. Тільки за таких умов стає можливим досягнення 

попередження надзвичайної ситуації.  

Чітка реалізація просвітницьких програм, які будуть спрямовані на 

висвітлення перспектив, що матимуть обидві сторони відіграє надзвичайно 

важливу роль у попередженні конфлікту, який принижає права та свободи 

людей, які сповідують релігійні канони, а таких на території НТУУ «КПІ» 45%. 
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Отже, варто окремо зазначити, що проблема наука-релігія є досить 

давньою за своїм корінням та не втрачає своєї актуальності й сьогодні, 

викликаючи масу протестів та акцій, які за певних умов можуть перерости у 

надзвичайні ситуації соціального типу. Вся серйозність ситуації заключається у 

тому,  що можлива не лише між релігійною установою та студентським 

осередком, а й у межах останнього. Конфлікт останнього типу може 

детермінуватись досить високим рівнем диференціації поглядів у науковій 

общині. Так, 45% відсотків студентства визнають себе релігійними у певній 

мірі, і 51% нерелігійними та такими, що не визнають потреби у функціонуванні 

церкви навіть як духовного осередку для особистих потреб. Тому, 

профілактика, моніторинг та попередження надзвичайних ситуацій соціального 

типу є навіть більш ніж доцільним на території навчального закладу.  
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ВИСНОВКИ  
 

 

У магістерський дисертації було досліджено феномен взаємодії між 

університетом та церквою у модерному суспільстві на прикладі Національного 

технічного університету Украйни «Київський політехнічний інститут», а також 

висвітлення ситуації та настрої, які зараз панують у студентському осередку 

вищого навчально закладу. Це пов’язано з тим, що взаємодія університету та 

церкви у суспільстві є досить гострою тему. Вона не втрачає актуальності вже 

протягом довгого періоду часу, оскільки кожна із царин періодично займає 

лідируючу роль і відсуває суперника на друге місце. Так, в історичній 

перспективі протягом довгого часу панував релігійний світогляд, який визначав 

основні моделі взаємодії майже на всіх рівнях держави, але після науково-

технічної революції все змінилось і провідну роль почала займати наука. Тому, 

актуальність даного протистояння ніколи, напевно, не зможе вичерпати себе та 

прийти до якогось однозначного результату.  

За подібним сценарієм почались розвиватись події на території НТУУ 

«КПІ». Сценарій відображається у тому, що на території університету досить 

довгий період часу напував виключно науковий світогляд, але влітку 2015 року 

було відкрито та освячена храм, довкола якого піднялась велика кількість 

негативної енергетики та обурення зі сторони студентів та науковців, які 

працюють у даному навчальному закладі. Це викликало ряд протестів та 

протестних акцій, які були направлені на відокремлення релігії від науки. Але 

чи дійсно релігійна організація має лише згубний вплив на наукову діяльність? 

Це питання варто розглянути у історичному зрізі, що може допомогти розкрити 

особливості взаємодії та віднайти шляхи до залагодження конфліктів, які 

періодично виникають у навчальному закладі.  

У першому розділи було досліджено проблематику становлення 

класичних європейський університетів та стан освітніх закладів у контексті 
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взаємодії з релігійними організаціями в Україні. Проаналізували та зобразили 

основні етапи становлення університету. У контексті поставленої 

проблематики, основним питанням наукового дискурсу є те, чи може 

відбуватись взаємодія між церквою та університетом, при цьому даючи 

прогресивні результати. Найяскравішими прикладами такої взаємодії є перші 

європейські університети, які були створені за підтримки релігійних 

організацій. Так, до закладів, які утворились на підґрунті взаємодії науки та 

релігії відносяться Паризький університет, який виступав головним осередком 

богословського та світського учень. Від самого початку він був визнаний як 

королями, так і папами, оскільки одразу були помітні перспективи його 

розвитку. Він виріс з кафедральної школи собору Паризької Богоматері та 

перетворився на один із найпотужніших осередків наукового життя. За 

подібним сценарієм відбувався й розвиток Оксфорду та Кембриджу. Перший є 

наступним за своїми масштабами навчальним закладом після Паризького 

університету, де філософська та богословська школи є визначальними.  Вони 

відрізняються від інших університетів тим, що вдало поєднують досягнення у 

навчальній сфері, які визначаються потужними домагістерськими програмими, 

та у духовній – тісним та живим зв’язком з церквою.  

Основні принципи такої взаємодії висвітлені у роботах європейських 

дослідників, одним із яких є засновник британської моделі університету – Джон 

Ньюмен, він зазначав, що з плином часу відбувався розвиток не лише людини, 

як особистості, а й суспільства в цілому, і знаходячись на верхівці правління 

церква ніяким способом не обмежувала кордони наукової діяльності і тим 

самим стала фундатором класичних європейських університетів. На ранніх 

етапах розвитку системи університетів та були їх головними захисниками: до їх 

допомоги регулярно вдавалися і студенти, і викладачі. Католицька церква 

видавала установчі булли, захищала права університетів, вставала на бік 

вчених, коли світські влади безпардонно втручалися в їхні справи, сприяла 

формуванню міжнародного наукового співтовариства, надавши привілеї, 
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допускала і заохочувала серйозну і практично необмежену наукову дискусію, 

яка до сих пір є відмінною рисою університетського життя. 

Було проаналізовано процеси становлення освітніх наукових закладів на 

території України. У витоків такої взаємодії лежали братства, які були 

сформовані по всій території України та представляли собою потужні освітні 

осередки, направлені на розвиток культурного рівня населення. Особливо 

важлива роль належить Києво-Могилянській академії та Острозькій, які стали 

першими навчальними закладами європейського типу. 

У другому розділі проаналізовано досвід взаємодії у модерному 

суспільстві, висвітлені найголовніші постулати, які скеровували та скеровують 

діяльність наукових та релігійних організацій. Проаналізовано умови у яких 

існує сучасний університет та загрози, які можуть виникнути у зв’язку з 

відходженням від усталеної моделі розвитку університетів. 

Важливою частиною другого розділу став аналіз сучасних вищих 

навчальних закладів у контексті їх взаємодії з релігійними організаціями. Тут 

була висвітлена ситуація, у якій зараз знаходиться НТУУ «КПІ», розширено та 

висвітлено позиції, яких притримується університет на сьогоднішній день і як 

показують результати авторського дослідження, висвітлено не дарма, адже 

близько 90% студентів навіть не мають уявлення про те, що взаємодія між 

світський університетом, який профільно направлений на технічні 

спеціальності, та університетом з релігійним профілем вже діє на території 

ВНЗ.  

У третьому розділі було емпірично досліджено ставлення студентства до 

співпраці з релігійними організаціями, що дало досить цікаві результати. Також 

було складено програму авторського соціологічного дослідження «НТУУ 

«КПІ»: чи можлива взаємодія між світським та релігійним інститутами?» 

методом анкетного опитування. Прийняти участь могли усі бажаючі студенти, 

які можуть відкрито висловлювати свої думки та пропозиції щодо заданої 

тематики. 
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У ході дослідження вдалось виявити, що рівень релігійності студентів 

НТУУ «КПІ» є досить низьким, так як майже половина віднесли себе до 

категорії нерелігійних і підтвердили такий результат у наступних питаннях, які 

стосувались категорії релігійності/нерегілійності, частоти молитви та 

відвідування релігійних організацій. У відсотковому співвідношенні ми 

отримати дані у 52,7% серед невіруючих, в той час, коли відсоток віруючих 

становить 41,8% серед який найвагомішою є частка студентів, яка ідентифікує 

себе з православним обрядом 32,5%. Дані дослідження показують, що половина 

респондентів (50,5%) ніколи не молиться, що радикально відрізняється від 

даних отриманих під час соціального моніторингу, де лише 15, 9% 

респондентів ніколи не моляться. Частота відвідування релігійних організацій 

цілком відповідає попередній картині, адже третина (33,8%) студентів ніколи 

не відвідують релігійні організації, менше одного разу на рік – 24,1% та 31,5% 

не менше одного разу на рік. Результати показують, що більше третини 

студентів, а саме 39,9% налаштовані проти функціонування церкви на території 

університету, вони негативно відносяться до такого духовного осередку. Але 

поруч із цим вагомою є думка про те, що побудова релігійної установи ніяким 

чином не суперечить поглядам та цінностям студентів і вони нейтрально 

відносяться до побудови та функціонування храму. Такої думки притримується 

44,1% респондентів. 13,5% студентів зазначили, що вони позитивно відносяться 

побудови релігійної установи. Важливим здобутком дослідження стає те, що 

78,8% респондентів зазначають, що зведення храму ніяким чином не впливає на 

їх наукову діяльність. 13,2% відмітили, що все ж таки певні протиріччя 

виникають і саме вони перешкоджають науковій діяльності у навчальному 

закладі. 4,5% студентів зазначили, що церква виступає одним із засобів для 

розширення їх наукових інтересів та стимулює наукову діяльність. 

Особливу увагу варто приділити тому факту, що більша частина 

студентів є необізнана на рахунок вже успішно існуючих взаємодій. Лише 

десята частина опитаних змогла відзначити, що такі приклади реалізувались у 
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діяльності класичних європейських університетів та таких навчальних закладів 

на території України як Києво-Могилянська академія, Острозька академія, 

Український католицький університет. Називаються навіть зарубіжні приклади, 

такі як МФТІ. І найважливішим завданням, яке було реалізовано стало 

отримання варіантів розвитку подій щодо взаємодії саме очима студентів. Було 

отримано дуже багато варіантів, які висвітлювали безперспективність такої 

взаємодії, але поруч із тим отримали важливі зауваження та пропозиції, такі як 

організація богословських читань, підтримка морального духу студентів та 

викладання релігієзнавства, але очима релігійних представників.  

Важливим є той факт, що дослідження висвітлило думки студентів 

абсолютно різного віку, так прийняли участь студенти віком від 17 до 30 рокі, 

які навчаються на різних факультетах університету та на різних курсах.  

Також у ході дослідження було поставлено ряд питань, які були задані 

респондентам під час моніторингового опитування «Українське суспільство» 

2015 р., що дало змогу прослідкувати динаміку розподілу релігійності на 

території України та провести паралелі зі студентськими реаліями 2016 року. 

Результати виявили, що студентська спільнота є досить унікальною, адже 

рівень релігійності у навчальному значно відрізняється від 

загальноукраїнського.  

У четвертому розділі ми розглянули процес взаємодії церкви та 

університету як можливу соціальну небезпеку, що полягає у агресивній реакції 

меншої частини, як показало дослідження, студентів НТУУ «КПІ», до 

релігійної організації та у самому студентському середовищі. Було виявлено, 

що лише просвітницька діяльність може забезпечити правильне сприйняття 

реальності та зменшити вивільнення негативної енергетики. Для ліквідації 

сутичок важливим є  проведення профілактичної роботи та постійного 

моніторингу настроїв.  
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Отже, ми дійшли висновків, що взаємодія між університетом та церквою 

є можливою на території НТУУ «КПІ» і потребує просвітницьких зусиль, задля 

висвітлення такої взаємодії як духовного підґрунтя для наукової діяльності.   
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

АНКЕТА 
 

1. Скажіть, будь ласка, яку віру Ви сповідуєте? 

 не віруючий; 

 християнство; 

 православ’я; 

 протестантизм; 

 католицизм; 

 нетрадиційне, нерелігійне віросповідання; 

 буддизм; 

 іслам; 

 віра у себе та свого бога; 

 інша ____________________________ 

 важко відповісти. 
 

2. Як Ви відноситесь до побудови релігійної установи (храму) на 

території НТУУ «КПІ»? 

 позитивно; 

 негативно; 

 нейтрально; 

 важко відповісти. 
 

3. Як часто Ви відвідуєте релігійні установи?  

 щоденно; 

 не менше одного разу на тиждень; 

 не менше одного разу на місяць; 

 не менше одного разу на рік; 

 менше одного разу на рік; 

 ніколи не відвідую; 

 важко відповісти. 
 

4. Як вплинуло зведення храму на території НТУУ «КПІ» на вашу 

наукову діяльність? 

 перешкоджає науковій діяльності; 

 сприяє розширенню наукових інтересів та стимулює наукову 

діяльність ; 

 ніяким чином не впливає; 

 важко відповісти. 
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5. Чи відомі Вам приклади взаємодії між університетом та церквою? 

 Так (назвіть _________________________________); 

 ні; 

 важко відповісти. 

 

 

6. Чи відомо Вам про співпрацю між НТУУ «КПІ» та Київською 

православною богословською академією?  

 так; 

 ні; 

 важко відповісти. 

 

7. Чи приймали Ви участь у спільних конференція, круглих столах і т.д., 

що організовувалися спільно НТУУ «КПІ» та Київською 

православною богословською академією? 

 Так, приймав участь; 

 Ні, не приймав участь; 

 Важко відповісти. 

 

 

8. Чи виникали у Вас проблеми пов’язані з функціонуванням церкви на 

території університету? 

 Так (вкажіть, які саме _________________________________); 

 Ні; 

 Важко відповісти. 

 

9. Яі Ви вбачаєте перспективи розвитку взаємодії між університетом та 

церквою на території КПІ? _______________________________  

 

10. Вкажіть Вашу стать 

 Чоловіча; 

 Жіноча. 

 

11. Вкажіть Ваш Вік ________ 

 

12. Вкажіть Ваш факультет _______ 

 
 

 


