
Кафедра історії та методики навчання 

Силабус навчальної дисципліни 

Міфологія (за вибором) – 3 кредити ЄКТС 

Викладач: Ірина Богданівна Скакальська  – завідувач кафедри історії та методики навчання,  доктор 

історичних наук, професор. 

Для комунікації Сторінка курсу в Moodle 

електронна пошта: irunas@ukr.net 

Ауд. 35 головний корпус 

Інформація про 

консультації 

Очні консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій 

(кожного вівторка з 15.00 до 17.00). Онлайн консультації: за 

попередньою домовленістю (Viber або Zoom). 

Політика курсу Курс є інтерактивним. Середовище в аудиторії -  дружнім, творчим і 

відкритим до конструктивної критики. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані в 

становлений термін. 

Потрібно пам’ятати про академічну доброчесність. У випадку 

запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної 

недоброчесності (списування) викладач пропонує студентові повторно 

виконати необхідний вид роботи. 

Анотація Міфологія як наука та навчальна дисципліна вивчає міфотворчу 

діяльність свідомості, яка супроводжує всю історію людства, 

починаючи від первісного суспільства  і до сьогодення. Курс акцентує 

увагу на появі міфу та міфічної свідомості через специфіку різних 

світових культур, крізь призму сучасності. Міф проявляється у наш час 

у різних галузях культури, наприклад, телевізійна міфологія. 

Актуальність курсу обумовлена тією роллю, яку відіграє 

міфологія на сучасному етапі розвитку суспільства, вивченням 

підвалин міфологічних систем в європейській культурі, основних її 

філософських і методологічних концепцій та інтерпретація їх 

сучасниками. Міфологія виступає в ролі базової матриці, яку можна 

наповнювати іменами нових героїв нашого часу. Проте сюжет боротьби 

за справедливість буде зберігатися у всі часи. У нашому повсякденному 

висловлюванні застосовується чимало міфологічних кліше. 

 

Ключові слова міфологія, міф, свідомість, світова культура, античність, сакральне, 

ритуал, міфічні герої, мистецтво. 

 

Мета і завдання 

курсу 

Мета курсу «Міфологія» − залучити студентів до витоків світової 

культури через вивчення міфології народів світу. Показати роль міфів у 

формуванні світогляду. 

Дисципліна «Міфологія» має вирішувати такі головні завдання: 

ознайомити студентів з міфами як найдавнішою формою пізнання 

світу; сприяти перетворенню духовних цінностей, закладених в міфах в 

індивідуальний досвід студента 

Компетентності 

(результати 

навчання) 

Необхідно прищепити студентам навички самостійного розгляду 

світоглядних проблем життя, методологічних проблем пізнання та 

діяльності із залученням понятійного апарату міфології; пробудити в 

студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту 

особистісного світобачення; роз’яснювати причини підвищення 

значущості гуманітарного знання за умов ускладнення 

mailto:irunas@ukr.net


міжіндивідуальних стосунків в сучасному суспільстві; виховувати в 

молодих людей повагу до культурної спадщини інших народів; 

формувати естетичні смаки. 

 

Передісторія 

курсу 

Історія України та української культури, історія освіти на Волині. 

Теми  Тема 1. Міфологія як наука. 

Тема 2. Міфологія та художня творчість. Вивчення міфу як суспільної 

свідомості. 

Тема 3.  Єгипетська, китайська та індійська міфології. 

Тема 4. Антична міфологія як основа європейської науки та культури. 

Міфологія давніх греків. 

Тема 5. Походження світу і богів. Герої Еллади. Міфологія 

Стародавнього Риму. 

Тема 6. Міфологія індоєвропейських народів. 

Тема 7. Міфологізм слов’янської культури. 

Тема 8. Міфологічна система слов’ян та українська ментальність та 

культура.  

Самостійна робота 

передбачає 

 Підготовка до семінарських занять.  

 Написання наукових рефератів та есе. 

 Опрацювання першоджерел. Перегляд фільмів. 

 Підготовка презентацій. 

 Створення інфографіки «Дерево релігій світу». 

 

 

Література 1. Міфологія: навч.-метод. посібник /Автор-упорядник Ірина 

Скакальська. Кременець, 2014. 258 с. 

2. Альґірдас Юлюса Греймас «Про богів та людей» та «У пошуках 

народної пам’яті». Київ, 2018. 464 с. 

 

Інтернет ресурси: 

Moodle 

Національна бібліотека ім. В. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Бібліотека «Діаспоріана» http://diasporiana.org.ua/ 

Архів української періодики онлайн 

https://libraria.ua/ 

Енциклопедія історії України 

http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU 

Українська релігієзнавча енциклопедія 

https://ure-online.info/encyclopedia/svitovi-religiyi/ 

 

Система 

оцінювання 

Контроль знань і умінь здобувачів вищої освіти (поточний і 

підсумковий) з дисципліни  здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг 

здобувача освіти із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою. Форми оцінювання: усне опитування (реконструктивне, 

творче, підготовка проєктів), письмове опитування (реконструктивне, 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://diasporiana.org.ua/
https://libraria.ua/
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU
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творче), презентації, самооцінювання, взаємооцінювання 

(рецензування), модульний контроль. 

Форма контролю: залік. 

Під час поточного контролю з дисципліни визнаються результати 

навчання здобувача, отримані ним у неформальній освіті (навчання на 

відкритих онлайн-курсах, вебінарах тощо). Умовами для зарахування 

кредитів і результатів навчання є: наявність сертифікату. 

Карта балів робота на семінарському занятті – 45 балів (кожен семінар – 5 балів) 

підсумковий модуль – 35 балів 

ІНДЗ – 15 балів 

участь в наукових проєктах – 5 балів 

Шкала оцінювання: 

національна та 

ЄКТС 

 

 

Сума балів  

за всі види 

навчальної  

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 

82–89 В 

добре  

75–81 С 

66–74 D 

задовільно  

60–65 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно  

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 


