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 сформулювати основні теми, що 
зустрічаються в українських міфах 
стародавнього суспільства; 

 проаналізувати та ознайомитися з 
особливостями тематики укаїнських міфів; 

 дійти висновків щодо тематики української 
міфології стародавнього суспільства; 

 

 



 Міф (від гр. mitos - слово, переказ) означає давні 
вірування народу, сказання про походження Всесвіту, 
Землі, явищ природи, Богів, героїв. 

 
 Міфологія - це сукупність міфів того чи іншого народу. 

Донедавна у фольклористиці побутувала думка про те, 
що міфи слід відрізняти від казок, які вже у стародавні 
часи сприймалися як вигадки, плід фантазії. До міфів же 
ставилися як до імовірних подій. Але не слід забувати, 
що значна частина казок створювалася на основі давніх 
міфів, хоча вже й завуальованих від християнських 
переслідувань. Досить часто в наших казках знаходимо 
паралелі з етнічною релігійною міфологією. Міфи 
відрізняються від легенд, які найчастіше розповідають 
про реальних осіб, або справжні події. 
 



За тематикою міфи можна поділити на кілька циклів 

 
 космогонічні — про походження життя (сотворіння світу); 

 антропогонічні — про створення людини; 

 тотемічні — про тотемічних предківокремих племен, 

 в основі яких лежать фантастичні уявлення про походження 

 племені від певних тварин; 

 теогонічні — про походження богів; 

 календарні — про річні цикли природи та обряди, 

пов'язані зі зміною пір року і господарською діяльністю; 

 есхатологічні — про потойбічний світ та передбачення 

 майбутнього; 

 історичні або культово-біографічні — про життєві  

випробування і діяння окремих героїв (тобто перехідні від 

опису міфічних божеств до подвигів героїв-людей). 

 



Космогонічні міфи — міфи, що 
пояснюють походження Всесвіту та 
людини і розповідають про 
початковий етап їх існування. Вони 
займають особливе місце серед 
інших форм міфопоетичного 
світогляду, оскільки описують умови, 
в яких протікає існування людини та 
описують, як виник всесвіт. 

Одним з найархаїчніших є міф про 
сотворения світу, який зберігся в 
лемківській космогонічній колядці: 
серед моря ріс явір, на якому три 
голуби радилися, як світ «сновати». З 
піску хотіли створити Землю, з 
золотого каменю — «ясне Небонько», 
на якому засяє і «світле сонечко», і 
«ясен місячик», і «дрібні звіздочки». 

 У багатьох місцях України записані 
також міфи про сотворения світу з 
яйця. Сонце тут відоме в образі Жар-
птиці, яка може одним своїм пером 
освітити весь сад. 



Антропогонічні та 
антропологічні — про 
створення людини та її 
життя. 

 В одному з них 
оповідається, що людина 
при народженні отримує 
свою зірку-рожаницю. 
Прамати при появі на світ 
дитини починає прясти 
нитку її життя, прив'язавши 
її початок р,° зірки, а коли 
людина вмирає, — 
перерізує нитку, і зірка 
падає. 



Тотемізм-  віра в існування 
кровно-родинного зв'язку 
між групами людей 
і тотемом.Тотемічні міфи 
складають один з 
найпоширеніших типів 
міфотворчої діяльності 
людини родоплем’яного 
суспільства. Часто тотеми 
були виготовлені з дерева, 
що пов’язувало тотемізм з 
космогонічними 
уявленнями, оскільки 
дерево в останніх мало 
ключову роль. 



Теогонічні міфи зображують 
народження і виникнення богів 
(або пов’язані з їх діяльністю). У 
давніх українців майже кожен 
бог іде до людей. Сварог, 
наприклад, – найдавніший бог 
Сонця – передає світло своєму 
синові Дажбогові й спускається 
в поетичній уяві українців на 
землю, щоб навчити людей 
користуватися вогнем та 
ковалювати. Він також 
запроваджує шлюб, викувавши 
першу обручку. 

В давньоукраїнських міфах 
переважна більшість богів 
опікує природу, ратаїв, худобу, 
води, ліси, різні насадження, це 
– Дажбог, Волос, Мокоша, Жива, 
Лада, Лель, Овсень, Ярило, 
Купайло, Жицень та інші 
божества родючості. 



Це міфи, пов’язані з циклом 
календарних обрядів, як 
правило, з аграрною 
магією, орієнтованою на 
регулярну зміну пір року, 
особливо на відродження 
рослинності навесні, на 
забезпечення врожаю. 

Різновидом календарних 
міфів є міфи про 
вмираючого і 
воскресаючого бога. Вони 
символізують зміну пір 
року. Прикладами таких 
богів можна назвати 
Ярило й Кострому. 



Есхатологічні міфи розповідають 
про долю людства,потойбічне 
життя, про пришесття 'кінця 
світу' і настання 'кінця часів'. 
Зокрема, існує чимало міфів, 
що стосуються загробного 
життя людей, про що ми маємо 
змогу дізнатися з 
археологічних розкопок 
поховань наших предків. 
Оскільки саме заховання у 
вигляді курганів, особлива їх 
орієнтація чудово інформують 
про міфологічнф вірування 
наших пращурів. 



Історичні, культурно-
біографічні — про 
життєві випробування і 
діяння окремих героїв, 
героїчний епос,билини 
тощо. Під цим 
визначенням мається на 
увазі добре відомі нам 
розповіді про геройські 
вчинки різноманітних 
реальних та видуманих 
персонажів. 



Отже, теми, сюжети, образи давньої української 

міфології мають свої місцеві риси і виразний 

український колорит. Вони багато у чому 

пояснюють та дають змогу дізнатися про життя 

та вірування наших предків, більше 

заглибитися в деталі звичаїв та традицій наших 

пращурів.Та допомагають пізнати історію 

давніх часів нашого народу. 

 





 Галина Лозко  "Українське народознавство", 
друге видання 
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