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У сучасних умовах, коли у світі налічують близько кількох десятків різноманітних 
релігій, аналіз ставлення людей до різних вірувань має свою актуальність. Ставлення 
православних людей до релігії ісламу практично не досліджувалось. При цьому це питання 

важливе не тільки для реконструкції релігійних відносин, але й для визначення 
загальнотеоретичних проблем людських відносин. 

Метою даного дослідження є визначення ставлення православних юнаків та юнок до 
релігії ісламу. В основу дослідження було покладене припущення, що особи юнацького віку, 
які сповідують релігію православ‘я, мають досить упереджене ставлення до релігії ісламу та 

негативно ставляться до тих, хто її сповідує. У пілотажному дослідженні взяли участь 
студенти IV курсу спеціальності «Психологія», віком від 20 до 21 року, які сповідують 

релігію православ‘я. Для дослідження ставлення православних студентів до релігії ісламу 
було використано авторську анкету. 

За результатами дослідження було виявлено, що більшість досліджуваних студентів 

виявили негативне ставлення до ісламу та його представників (60%), для них дана релігія 
здається чимось грубим та жорстоким. Інша група студентів – психологів (30%), навпаки, 

виявили позитивні та нейтральні думки щодо ісламу. У них відсутній будь-який негатив у 
відношенні до релігії ісламу та до її представників. На відміну від цих груп, 10% 
досліджуваних виявили скептичне ставлення до релігії ісламу та до її представників, сумніви 

у правильності та користі цієї релігії для себе та суспільства в цілому.  
Отже, наша гіпотеза підтвердилася частково. Юнаки та юнки, які навчаються на IV 

курсі спеціальності «Психологія» та які сповідують православ‘я у своїй більшості виявили 
негативне ставлення до релігії ісламу. Серед досліджуваних студентів також є ті, які виявили 
протилежну, відносно позитивну, думку щодо ісламу та її представників. 

Перспективи дослідження полягають у подальшому порівняльному аналізі 
особливостей ставлення до релігії ісламу студентів і викладачів університету, які сповідують 

православ‘я.  
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