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Історія міфології 

1. Мета дисципліни – оволодіння знаннями про історично першу форму суспільної 
свідомості - міфосвідомість, осмислення її як найглибиннішого щабля розвитку 
мислення, духовного розвитку та культури людства, зародків філософського 
осмислення світу і людини. В запропонованому курсі міф розглядається у філософсько-
культурологічному аспекті, передусім, як символічна форма культури, яка досі 
структурує людське життя, інтегрує смисли, задаючи парадигми людського мислення, 
поведінки, діяльності. Необхідним є досягнення розуміння студентами системи, 
функцій та механізмів трансформацій міфів в культурі та їх вплив на формування 
культури, філософії, мистецтва, моралі, політики та інших форм духовно-практичної 
діяльності – від архаїки до сьогодення. Осмислення міфологічних конструкцій та 
механізмів в політичній, соціальній та мистецькій практиці сьогодення, дослідження 
міфу як символічної форми культури. 

2. Вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення курсу студенти мають знати (відповідно для рівня 
студентів 2 курсу) історію ранніх цивілізацій, античності та середньовіччя, 
знати основи матеріальної  культури ранніх цивілізацій, основні давні тексти. 

2. Вміти обробляти та аналізувати міфологічні, культурологічні, філософські та 
історичні тексти, порівнювати різні культурно-цивілізаційні типи розвитку, 
міфологічні та історичні тексти 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією, критичного ставлення до історико-культурних та міфологічних 
текстів, подій та явищ, використання іншомовних фахових джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Дисципліна «Історія міфології» належить до переліку вибіркових дисциплін. 

Предметом дисципліни виступає теорія та функції міфу, історія розвитку міфологічних 
систем найзначніших цивілізаційно-культурних утворень в світовій історії, значення 
міфу як метахудожнього мислення та розуміння сутності соціально- міфологічних 
конструкцій сучасної суспільно-культурної та політичної практики. 

Міфосвідомість - історично перший тип суспільної свідомості, який і до сьогодні 
складає функціональну та змістовну основу мислення на індивідуальному та, особливо, 
груповому та колективному рівнях. Осмислення Міфу як найглибиннішого щабля 
розвитку ментальності, духовності та культури людства означає проникнення в 
«лабораторію», де формувалися і продовжує живитися людська свідомість, культура, 
ідентичність. 

Теорія та функції міфу, історія розвитку міфологічних систем найдавніших та 
давніх цивлізаційї, значення міфу як метахудожнього мислення та розуміння його як 
культурно- історичного підгрунтя ВСІХ культур світу надзвичайно важливе. Це той 
науковий інструментарій який дозволить сучасному досліднику/практику не тільки 
розуміти підвалини культурного розвитку людства, архетипічну структуру мислення, 
культурні коди архаїки , але й навчитися розуміти сутність сучасної художньої, 
суспільно-культурної та політичної практики. Сьогоднішній міф – основа політичних, 
історичних, гендерних, рекламних, масових та інших комунікацій – і ми навчимося її 
вирізняти та інтерпретувати. 

Аби наблизитися до розуміння як приймають рішення і діють люди/колективи, 
аби навчитися впливати на формування мотивації та поведінки людей (або захищатися 
від впливу), необхідне знання діалектики та феноменології міфу як глибинної основи 
людської свідомості, важливо розуміти систему функцій міфу в архаїчній/сучасній 
життєдіяльності, аналізувати міф як сенс масової (в тч, політичної) комунікації.. 
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Формуванню дослідницьких та лідерськіх якостей буде сприяти вміння аналізувати 
культурні та соціально-політичні феномени з точки зору міфологічного підгрунття, 
визначати їхню ґенезу та  особливості, вміти проаналізувати сучасні філософію, 
політику, релігію, мистецтво, масову культуру, ментальність з точки зору їх 
міфологічної природи та механізмів функціонування. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань щодо розвитку 
діалектики та феноменології міфу, вивчити систему функцій міфу в архаїчній та 
сучасній життєдіяльності, проаналізувати та навчитися порівнювати історичний 
розвиток міфосвідомості та культури різних цивілізацій. В результаті осягнення курсу 
студент повинен вміти аналізувати філософські теорії, культурні, релігійні та мистецькі 
феномени з точки зору міфологічного підгрунття, визначати ґенезу та особливості, 
вміти проаналізувати сучасні філософію, політику, релігію, мистецтво, масову культуру 
та мистецтво з точки зору їх міфологічної природи та механізмів функціонування. 
Навчитися аналізувати українські культуру, мистецтво з точки зору глибинності та 
тяглості певних ідей та конструктів, в першу чергу, міфологічних. 

Передбачається, що прослухавши курс, студент навчиться аналізувати 
історіографічну, мистецтвознавчу, філософську, культурологічну, художню літературу, 
використовуючи різноманітні методи теоретичного осмислення феномену 
міфосвідомості та ранніх форм культури; виокремлювати актуальні наукові проблеми 
дослідження міфу як форми культури та окреслювати шляхи їх можливого вирішення; 
здатний мати системне бачення історико-культурних та цивілізаційних типів розвитку, 
аналізувати сучасні соціокультурні ситуації та процеси з точки зору наявності в них 
міфологічних, релігійних, філософських конструктів, спираючись на фундаментальні 
знання історії та теорії культури. Студент повинен набути досвід підготовки та 
презентації результатів проведених досліджень у відповідних формах. 

Кредити: 3 
Години: 90 (4 год. – лекції, 2 год. – семінари, 84 год. – самостійна робота) 
Викладач: Кривда Наталія Юріївна д. філос. н, професор, професор кафедри 
української філософії та культури 


