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Мета роботи  

Мета презентації : продемонструвати процес 
зародження релігії, різних її проявів у первісному 
суспільстві, проаналізувати первинну сутність релігії, 
специфіку кожної представленої давньої форми релігії, 

їх вияви в сучасному суспільстві та вплив на нього.  
 



Ранні форми релігії 

Ранні форми релігії – це сукупність уявлень, вірувань, 
ритуалів, культових дій, сформованих у первісному 
суспільстві.  

Основні форми  

• тотемізм  

• фетишизм 

• анімізм 

• магія  

• шаманізм 

• демонізм  

 



Тотемізм 

Тотемізм увійшов як елемент у багато 
сучасних релігій. Особливо його вплив 
простежується в індуїзмі. 

 

 

Тотемізм - це віра в існування кровно-
родового зв'язку між якою-небудь 
групою людей (плем'я, рід) і певним 
видом тварин, рослин чи інших явищ 
природи. 

 

 



Особливості 

• тотемічна обрядовість, як вияв релігії у 
повсякденності. 

• Тотемічні уявлення, як система світосприйняття 

• Система табу як регулятор суспільних відносин 

 

 



Магія 

Магія  - сукупність уявлень та обрядів, як замовляння, 
заклинання, примови, обряди, церемонії, в основі яких 
віра у таємні сили, за допомогою яких, провівши певні 
символічні дії, можна впливати на вчинки людей, 
предмети, хід подій. 

 



Особливості 

Магія пронизувала всі сфери життєдіяльності людини, 
але найбільше це стосувалося діяльності, що мала 
ймовірнісний чи небезпечний характер.  

 

Основний атрибут – проведення таємничих ритуальних 
дій, що тлумачать закономірності символічних зв’язків 
між різними речами та можуть пояснити людині, що її 
чекає у майбутньому. 

 



Фетишизм  
Фетишизм - віра в те, що певний предмет 
має надприродну силу. 

Предмети, які наділялися цими силами 
називаються фетишами. 

Найпоширенішим виявом фетишизму є 
носіння амулетів.  

Фетишизм у різних релігіях перетворився на 
поклоніння священним книгам, іконам, 
мощам, хресту, культовим спорудам. 

 



Особливості 

• Фетишем може стати будь-який предмет 

• Один з різновидів фетишизму – ідолопоклонство 

• Найпоширенішим виявом фетишизму  - носіння 
амулетів.  

• Фетишизм у різних релігіях перетворився на 
поклоніння священним книгам, іконам, мощам, хресту, 
культовим спорудам. 

 



Анімізм 

Анімізм - віра в існування духів і душі, їх безсмертя та 
незалежність від тіла. 

 

Найбільш ранньою формою анімізму є віра в духів.  

Віра у відносно самостійне існування душі поза якоюсь 
іншою сутністю: річчю, звіром, людиною, явищем є 
вищою формою розвитку анімізму. 

 



Особливості 

• Душі невловимі, але мають тіло і сприймаються як 
реальні. 

• Душа має необмежену сферу дії, може тимчасово 
вселятися або переселятися у інших. 

• Світ духів - це невидимий світ, пізніше наділявся 
таємничою силою.  

• Існування душі, як тієї частини його організму, яка 
оживляє його. 

 



Шаманізм і демонізм  

Шаманізм - віра в те, що окрема людина(шаман) 
володіє надприродними здібностями. Зустрічалося як 
доповнення до інших видів релігій. 

 

Демонізм - віра у хтонічних божеств. Виник після 
розмежування потойбічного світу на Зло і Добро. 

 



Синкретизм Всесвіту 

Ідея синкретичного світу в первісній культурі означає 
нерозчленованість, нерозривність сприйняття 
первісними людьми різних явищ оточуючого світу і 
характеристик, притаманних людям.  

 

Усі сфери діяльності були для людини як одна, життя 
не ділилося на дискретні вчинки, а сприймалося як 
неперервний потік.  

 



Висновки 

На основі продемонстрованого матеріалу доходимо 
висновку, що ранні форми релігії не зникли разом з 
первісним суспільством, а продовжують існувати 
протягом усієї історії людства, проявляючись у 
різноманітних формах у різних релігійних системах 
минулого і сучасності, а також у повсякденному житті 
людини. 
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