
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПМП 1.8 

2. Назва: Міфологія 

3. Тип: обов'язковий 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський), 
 5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  1  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1   

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Максим 

Святославович, кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії. 

9. Результати навчання: 

•  Аналізувати риси міфологічного мислення за міфологічними сюжетами та проявами 

міфологічної поведінки; аналізувати взаємовпливи різних міфологічних систем між собою та їх 

вплив на розвиток європейської культури; ідентифікувати елементи міфологічних систем, 

співвідносити їх з етапами розвитку певної міфології. 

10. Форми організації занять:  лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

відвідування відповідних культурних заходів. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до спеціальності; 

культурологія. 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): історія 

релігії, психологія. 

12. Зміст курсу:  

1. Міфологія в системі культури. 

2. Сучасні міфологічні теорії. 

3. Основні форми міфологічної свідомості. 

4. Міфи та ритуали 

5. Міфологічні елементи у християнізованій європейській культурі 

 
13. Рекомендовані навчальні видання:   

1.  Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнограф. Нарис: В 2т. –К.,1991. - 352 с. 

2. Лосев А. Ф. Диалектика мифа //Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Республика, 

1991. - 278 с. 

3. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 2003. - 316 с. 

4. Потебня А. А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. - 359 с. 

5. Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Инвест-ППП, 1996. - 486 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
 16 год. лекцій, 16 год. семінарських занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи:інтерактивні лекції, опрацювання першоджерел, практичні заняття, індивідуальні 

завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
 Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): усний в середині І семестру. 

Поточний контроль (60 балів): опитування.  

Підсумковий контроль: екзамен в кінці І семестру. 

Поточний контроль (100 балів): опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри доктор філософських наук, професор, Наконечна О.П. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: ПМП 1.8 

2. Title: Mythology  

3. Type: required  

4. Level  the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1  

6. Semester when studying the discipline: І 
7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnichuk Maxim 

Sviatislavovich, candidate of philosophical sciences (Ph.D), docent of  department of philosophy. 

9. Learning outcomes: 
   To analyze the features of mythological thinking on mythological subjects and manifestations of 

mythological behavior; analyze the mutual influences of different mythological systems and their impact on 

the development of European culture; identify elements of mythological systems, correlate them with the 

stages of development of a particular mythology. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, attending relevant 

cultural events. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Introduction to specialty; cultural studies; 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): history of religion, 

psychology  

12. Contents of the course  
 1. Mythology in the system of culture. 

2. Modern mythological theories. 

3. The main forms of mythological consciousness. 

4. Myths and Rituals 

5. Mythological elements in Christianized European culture 

 13. Recommended editions:  
1. Voropai O. The customs of our people. Ethnographer. Essay: In 2t. –K., 1991. - 352 p. 

2. Losev A.F Dialectics of myth // Losev AF Philosophy. Mythology. Culture. - Moscow: Republic, 1991. - 

278 p. 

3. Nechuy-Levitsky I. World outlook of the Ukrainian people. Sketch of Ukrainian mythology. - K., 2003. - 

316 p. 

4. Potebnya A.A Word and myth. - M .: True, 1989. - 359 p. 

5. Eliade M. Aspects of myth. - M .: Invest-PPP, 1996. - 486 p. 

 14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 16 hours seminars, 58 hours. independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, primary sources processing, practical classes, individual tasks, individual and 

group research tasks, the use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): oral in the middle of the first semester. 

Current control (60 points): poll. 

Final control: exam at the end of the semester. 

Current control (100 points): poll. 

 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department is Doctor of Philosophy, Professor, Nakonechna O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


