
Кіровоградська мала Академія наук учнівської молоді

Підготувала:

Жабковська Єлізавета Євгеніївна,

учениця 8 класу комунального закладу

«Центральноукраїнський науковий

ліцей-інтернат Кіровоградської обласної
ради»

В анкеті та презентації використані ілюстрації Жака Деспре до книжки Оскара Бреніф’є «Питання про Бога»



Мета роботи: 
теоретичне 
дослідження та 
емпірична перевірка 
факторів формування 
ступеня, рівня й 
характеру 
релігійності у 
світогляді підлітків.
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Для мене віра це…

Бог Довіра Інше

5 6 5

5

39

16

10
5

Для мене релігія це..

Традиція Минуле
Застаріле Історія
Віра Світогляд
Маніпуляція Нав’язують

Криза 
підліткового віку

ТИСК ОПІР
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Всі респонденти 11  років 12 років 13 років 14 років

Відповідь респондентів на питання «Стан Вашої віри у Бога»

Я вірю у Бога зараз і завжди вірив Зараз я вірю у Бога, проте колись не вірив

Зараз я не вірю у Бога, проте колись вірив Я не вірю у Бога зараз і завжди не вірив

Важко сказати

Якщо так то хто ви за віросповіданням?
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Чи відносите Ви себе до певної
релігії чи віросповідання?

Так

Ні

Важко сказати

Варіанти відповідей
% серед 

віруючих

Православний\ православна 14,63

Християнин\ християнка 21,95

Інше 31,71

Не знаю 17,07 http://surl.li/rywo



Елементи спостереження:

Віра в Бога

Відношення до релігії

Стосунки з батьками в 

питаннях віри та дотримання 

релігійних норм та обрядів



https://cutt.ly/hxB7jtO https://cutt.ly/TxNqw03
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http://surl.li/rytw

http://surl.li/ryua



- Бог бачить все…

- перед Богом ти 

вчинила негідно…

- покайся і молися… 

Отримати 

пораду і 

підтримку, 

а не докори та 

покарання.

http://surl.li/ryuo

http://surl.li/ryuq http://surl.li/ryut http://surl.li/ryuw

РЕЛІГІЯ
- внутрішній

духовний стан 
віри в Бога,
імператив

ЦЕРКВА
- зовнішні догми 

та обряди,
вимоги

http://surl.li/ryuyhttp://surl.li/ryuz

https://cutt.ly/XxNjH0G



https://new.ymca.org.ua/who-we-are/



Тож усе, чого тільки 
бажаєте, щоб чинили вам 
люди, те саме чиніть їм і ви. 

Ісус Христос



В анкеті та презентації 

використані ілюстрації 

Жака Деспре до книжки 

Оскара Бреніф’є

«Питання про Бога»



Кіровоградська мала Академія наук учнівської молоді

Підготувала:

Жабковська Єлізавета Євгеніївна,

учениця 8 класу комунального закладу

«Центральноукраїнський науковий

ліцей-інтернат Кіровоградської обласної
ради»

В анкеті та презентації використані ілюстрації Жака Деспре до книжки Оскара Бреніф’є «Питання про Бога»




