
Кафедра ІТМ, 1 курс 

МІФОЛОГІЯ В МИСТЕЦТВІ 

Викладач : Костюк Ірина 

18 березня, середа 

Тема: Міфологія Давньої Греції. Героїчний етап 

підручник Костюк І. Міфологія та іконографія. Львів, 2014. 520 с. 

Завдання: Опрацювати за підручником підрозділ «Героїчна міфологія» (с. 

232-262) 

Опрацювати статтю з підручника с. 444-454 «Міфологічний герой: витоки, 

призначення, функції» 

Готуватися до семінарського заняття до теми (питання, що виносяться на 

обговорення, питання для самоконтролю і ключові терміни та поняття, 

типові тестові завдання – на с.464-465 підручника) 

Список рекомендованої літератури на с. 262-263 

Прочитати за книгою Кун Н. Легенди і міфи Давньої Греції (будь-яке 

видання) тексти міфів про таких героїв: Персей, Беллерофонт, Геракл, Тесей, 

Ясон і аргонавти, Ахілл і Троянська війна, Одіссей, Едіп. 

Тема, що виноситься на самостійне опрацювання (буде входити в тестовий 

контроль): міфи про мистецтво (Дедал та Ікар, Орфей та Евридіка, Аполлон і 

музи) 

Інтернет-ресурси з ілюстративним рядом 

greekroman.ru/greekmyth.htm 

www.foxdesign.ru/legend/mix_gal.html 

www.mythologies.narod.ru/myth6.htm 

htpp://www.pantheon.org/mythika/ 

mythology.sgu.ru  

 

25 березня, середа 

Тема: Міфологія Давнього Риму 

підручник Костюк І. Міфологія та іконографія. Львів, 2014. 520 с. 

Завдання: Опрацювати за підручником підрозділ «Міфологія Давнього Риму» 

(с. 286-320) 

http://www.foxdesign.ru/legend/mix_gal.html
http://www.mythologies.narod.ru/myth6.htm


Опрацювати параграф з підручника с. 320-331 «Античні міфи в 

образотворчому мистецтві» 

Готуватися до семінарського заняття до теми (питання, що виносяться на 

обговорення, питання для самоконтролю і ключові терміни та поняття, 

типові тестові завдання – на с. 469-471 підручника) 

Список рекомендованої літератури на с. 331-332 

Прочитати міфи про всіх згаданих у розділі римських богів, про історію 

постання Риму, правління перших шести царів (рекомендую за виданням 

Циркин Ю. Мифы Древнего Рима. М., 2004. С. 118-301) 

Тема, що виноситься на самостійне опрацювання (буде входити в тестовий 

контроль): іконографія римських богів, міф про Вічне місто 

Інтернет-ресурси з ілюстративним рядом 

greekroman.ru/greekmyth.htm 

www.foxdesign.ru/legend/mix_gal.html 

www.mythologies.narod.ru/myth6.htm 

htpp://www.pantheon.org/mythika/ 

mythology.sgu.ru  

 

1 квітня, середа 

Тема: Міфологія Давньої Індії  

підручник Костюк І. Міфологія та іконографія. Львів, 2014. 520 с. 

Завдання: Опрацювати за підручником розділ «Міфологія Давньої Індії» 

(підрозділи «Протоіндійська міфологія», «Ведична міфологія», «Створення 

світу і людини», «Міфологія індуїзму» с. 129-184) 

Готуватися до семінарського заняття до теми (питання, що виносяться на 

обговорення, питання для самоконтролю і ключові терміни та поняття, 

типові тестові завдання – на с. 460-463 підручника) 

Список рекомендованої літератури на с. 194-196 
htpp://krishna.avatara.org 

htpp://www.compulink.co.uk/ganeshahtm 

htpp://www.iskcon.org/gallery/ 

htpp://www.spiritweb.org/Spirit/Veda/god-and-gods.html 

      htpp://www.mahesh.com/india/ 

 

За цією темою буде термінологічний диктант (перелік термінів – с. 461) 

http://www.foxdesign.ru/legend/mix_gal.html
http://www.mythologies.narod.ru/myth6.htm

