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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА  

У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО УКРАЇНЦЯ 

 

Специфічна природа, особливості, обрядове й соціокультурне призначення та 

неабияка сила психологічного впливу на свідомість людей робить сакральне 

мистецтво України самодостатнім явищем. Оточуючи людину світом духовних 

цінностей, ми сприяємо становленню формування власної точку зору на зміст 

мистецтва. Як саме сакральне мистецтво впливає на формування світогляду 

сучасного українця? Відвідавши перлини Острога, зокрема: Острозький замок, 

Богоявленський собор, Костел Успіння Діви Марії, Острозьку синагогу, монастир 

капуцинів, Свято-Воскресенський храм, Свято-Троїцький чоловічий монастир-

фортецю, пам'ятка XV ст. в селі Межиріч (2 км від м. Острога), відчуєш як під 

впливом духовних святинь формується переконання щодо права на існування 

будь-якої релігії, що проголошує ідеали добра, милосердя, любові до ближнього і 

не загрожує існуванню іншої людини. Святість і ореол таємничості, що існує на 

території цих місць, впливають на відчуття та думки людей, загальний емоційний 

настрій, допомагають ілюзорно відновити у сфері духу гармонію, втрачену чи 

недосяжну у реальності. 

При цьому сакральне мистецтво створюючи ідеї-символи загальнолюдських 

цінностей, сприяє залученню сучасного українця до культурних надбань нації, 

допомагає бачити життя крізь призму образності, уявлень про прекрасне та 

потворне, формує естетичні смаки, ідеали. У сакральному мистецтві сучасний 

українець шукає засіб психічної розрядки, закуток, де може усамітнюватися від 

напруг і турбот буденного життя. 

Тому слід наголосити, що сакральне мистецтво по відношенню до людини 

здійснює функцію розвитку її духовного потенціалу, розвиває духовність людини 

цілісно, впливаючи як на почуття, так і на мислення та волю. Ця функція по 

відношенню до окремої особистості знаходить свій прояв у реалізації потреби 

людини до духовного самовизначення, до здобуття самоусвідомлення. 

Нездатність мистецтва задовольнити цю потребу призводить до «знеособлення» 

людини.  

Слід відмітити, що саме формування прив’язаності довіри в Бога в традиціях 

своїх предків, землі свого народження, рідної мови, народних традицій та 

культури і є історичним джерелом патріотизму. Отже, духовна спадщина 

допомагає українській нації рости і розвиватися, хоч як їй важко жити, і це додає 

всім надії й віри, що доля народу зміниться на краще. 
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