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Мета презентації: 

• Проаналізувати міф з точки зору 

еволюції його впливу на людину, від 

найдавніших часів до сьогодення. 

• Висвітлити інформацію щодо 

історичних досліджень міфу, навести 

класифікацію міфів, продемонструвати 

їх структуру та функції. 
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Актуальність питання 

• Хоча сьогодні все більше зростає вплив 

наукового прогресу на людську свідомість, міфи 

все ще залишаються тим необхідним містком між 

сприйняттям світу нашими предками та 

світосприйняттям сучасної людини.  
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• Міфологія є основою для виокремлення 

релігії, філософії, мистецтва, літератури та 

науки 
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• У міфах відображувались риси різних 

епох та періодів, перетворюючи його, 

таким чином на складну, але єдину 

систему.   
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Історичні дослідження 

• Теорія міфу нараховує декілька століть. 

• Над сутністю міфу розмірковували свого 

часу Фонтенель, Вольтер, Дідро, Ніцше, 

Монтеск’є та Шеллінг. 
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Класифікація міфів 

Космогонічні 
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Теогонічні 
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Антропологічні 



Есхатологічні 
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Етиологічні  



Сотериологічні 
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Календарні 



Структура міфу (за Лотманом) 

• Міф розглядається як структура, що 

складається з об'єктів: однорангових, 

неподільних на ознаки та однократних. 

• Міфологічний світ є одноранговим в значенні 

логічної ієрархії, натомість цілком 

ієрархічний у семантико-ціннісному плані; 

неподільний на ознаки, але при цьому 

надзвичайно подільний на компоненти 

(складові частини).  
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Рівні міфу 

• Міф як єдиний змістовий простір, можна 

поділити на декілька основних рівнів:  

• знак (код або  символ, що може бути втілений 

в мінімальній формі - слові або навіть букві)  

• ідея (думка, може втілюватись у фразу, що 

слугує закликом або спостереженням, та несе 

достатньо містку інформацію)  

• сюжет (будується навколо визначеного явища, 

що може базуватись на якійсь конкретній ідеї). 
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Міфологію також поділяють на: 

• Міфологію 

природи (світу); 
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• Міфологію суспільства 
(соціуму); 

• Міфологію 
людини та її душі 



Функції міфу 

Аксіологічна 

 

Пізнавальна 

(пояснювальна) 

Теологічна 

 

Комунікативна 
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Сакральність простору та часу 

• Саме у міфологічній свідомості людини 

зародились уявлення про сакральність 

простору та часу. 

• Сакральний час, як і сакральний простір, 

протистоять буденності. 

• Весь сакральний простір символічно 

мислиться як «центр світу», що організовує 

простір і наділяє його змістом. 
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Висновки 
• Міф є витоком релігії і культури, колективною 

свідомістю народу, з розвитком суспільної думки 

міф не занепадає, а навпаки, росте і розвивається. 

•  Дослідженням міфів займається цілий ряд наук - 

літературознавство і фольклористика, етнографія і 

антропологія. 

• Міфи поділяють на космологічні, антропологічні, 

есхатологічні, етиологічні,  сотериологічні та 

календарні. 

• Функції міфу загалом аналогічні функціям 

культури у цілому.  
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Дякую за 
увагу! 


