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OТТ ее оо рр ее тт ии чч нн ии йй   пп рр аа кк тт ии кк уу мм

Про тя гом ти ся чоліть люд ство ви роб ля ло досвід
взаємодії з при ро дою, її скла до ви ми, про це са ми і
яви ща ми. Це три ва ти ме зав жди, бо є умо вою без за -
пе реч ною і не зво рот ною. Так са мо, як і взаємодії та
сто сун ки між людь ми, де досвід, яким би він не був,
ви ли вається у по нят тя "куль ту ра". Са ме це по нят тя ха -
рак те ри зує людське суспільство, відо крем лює йо го
від тва рин но го світу. З іншо го бо ку, щоб суспільство
бу ло са ме тим, чим во но є, важ ли вою умо вою йо го
існу ван ня є пе ре да ча но вим по колінням куль тур них
над бань. Щоб здо бут ки на родів, на род но с тей, націй
не ка ну ли в Ле ту, но вим по колінням тре ба ово лодіти
спо со бом дій у сфері як ма теріаль но го ви роб ниц тва,
так і ду хов но го тво рен ня за для за до во лен ня своїх по -
треб, збе ре жен ня здо бу тих до ся гнень, при мно жен ня
їх своєю пра цею і пе ре дан ня май бутнім по колінням
[2; с. 87]

Ма теріаль на куль ту ра втілює ступінь прак тич но го
ово лодіння лю ди ною си ла ми і ре ча ми при ро ди, ду хов на
— внутрішньо го ба гат ства свідо мості, ступінь роз ви не -
ності са мої лю ди ни. Ду хов на куль ту ра не мо же бу ти
відо крем ле ною (ізо ль о ва ною) ча с ти ною куль ту ри. Ідеї,
те орії, об ра зи, фан тазії то що мо жуть існу ва ти і пе ре да -
ва ти ся тільки у ма теріальній формі. Пе ре да ча інфор -
мації по тре бує ма теріалізації у виг ляді кар тин, книг, нот
то що. Ду хов не і ма теріаль не в куль турі ви ра жа ють ся од -
не че рез інше й існу ють за умо ви пе ре хо ду од но го в інше
са ме у про цесі людської життєдіяль ності.

Як ма теріаль на, так і ду хов на куль ту ра слу гу ють са -
мо ви яв лен ню, са мо ре алізації осо би с тості. Усі фор ми
ду хов но го са мо ви ра жен ня пов'язані од на з од ною й
утво рю ють особ ли ву мо ву, з до по мо гою якої пе ре да -
ють ся ідеї і по чут тя. Кож на фор ма во лодіє віднос ною са -
мостійністю і не пе ре кла дається повністю мо вою інших
форм. Те, що мож на ска за ти по езією чи му зи кою, не -
мож ли во аде к ват но пе ре да ти ма люн ком чи скульп ту -
рою.

Ос новні еле мен ти ду хов ної куль ту ри (мо ва, віру ван -
ня, релігія, етичні ус та нов ки, на род на творчість, літе ра -
ту ра, про фесійне ми с тец тво, на ука, пра во та ін.) ви ник -
ли під впли вом пев них умов (при род них і суспільних) у
різний час істо рич но го роз вит ку цивілізації, і це не ми ну -
че відби ло ся на їх змісті, фор мах, функціях. Ви ник нен ня
і по ступ ду хов ної куль ту ри ніко ли не бу ває ізо ль о ва ним
про це сом, він пов'яза ний з суспільним роз вит ком, тоб -
то є невіддільною ча с ти ною тієї соціаль ної си с те ми, яка
скла дається в певній країні на кож но му етапі її історії.
Вод но час ступінь еко номічно го і політич но го роз вит ку
суспільства та кою са мою мірою за ле жить від рівня і ха -

рак те ру ду хов ної куль ту ри, якою ду хов на куль ту ра — від
ви роб ни чих та інших суспільних відно син. 

Світо ва куль ту ра — це куль ту ра всьо го люд ства, во -
на сфор му ва лась із най виз начніших над бань національ -
них куль тур, тоб то охоп лює певні еле мен ти куль ту ри
різних країн, націй, етнічних груп [4; с. 63]. 

По вноцінне ви хо ван ня осо би с тості, фор му ван ня ос -
нов них ком по нентів її струк ту ри не мож ли ве у відриві від
куль тур но го про це су, до ся гнень світо вої і національ ної
куль ту ри. Про грес куль ту ри в ціло му зу мов лює про грес
осо би с тості. Роз ви ну та куль ту ра дає мож ливість лю дині
ви ро би ти прак тичні на вич ки у різних сфе рах діяль ності,
зба га чує її ду хов ний світ. Чим ба гат ша куль ту ра, тим
більше твор чої ініціати ви по вин на ви яв ля ти осо бистість,
щоб нею ово лодіти. Особ ли во знач ний вплив куль ту ра
справ ляє на іде а ли, мо ральні й ес те тичні по чут тя — ті
еле мен ти у струк турі осо би с тості, що виз на ча ють
життєву по зицію, від якої й за ле жить фор му ван ня
об'єктив ної мо делі світу. 

Куль тур ною ма т ри цею, яка на ви то ках історії
людсько го суспільства слу гу ва ла ос но вою всіх ос нов них
видів людської діяль ності, зо к ре ма і на уко во го знан ня, є
міфо логія — первісна фор ма ду хов ної куль ту ри люд -
ства. Своєрідність міфо логії по ля гає у то му, що во на не
спря мо ва на на ви яв лен ня об'єктив них за ко номірно с тей
світу. Міф ви ко нує функцію зв'яз ку лю ди ни з при ро дою.
Не роздільність ре аль ності і над зви чай но го дає змо гу
до бу до ву ва ти ро дові сто сун ки в об щині іде аль ни ми
міфо логічни ми об ра за ми, за по вню ю чи прірву між лю ди -
ною і при ро дою. Вод но час міф є й своєрідним по яс нен -
ням світу. 

Ще з пра давніх часів лю ди пра гну ли зро зуміти, як
ви ник ли зем ля, не бо, во да, хто ство рив лю дей, тва рин,
рос ли ни. Во ни скла да ли роз повіді, у яких відо бра жа -
лись уяв лен ня про грізний, не зро зумілий світ, богів,
духів, яви ща, від яких за ле жа ло їхнє жит тя.

Ми на ли століття. Ці ста ро винні роз повіді про над -
зви чайні й каз кові події, що пе ре да ва ли ся з вуст в ус та,
по ча ли на зи ва ти міфа ми (з грецьк. — "сло во, пе ре каз").
З ча сом їх за пи са ли й упо ряд ку ва ли як тво ри ус ної на -
род ної твор чості [5].

Років сто то му освіче на лю ди на обов'яз ко во по вин -
на бу ла зна ти іме на ста ро давніх богів і ге роїв, пам'ята ти
всі їхні при го ди. За ра дянських часів знан ня міфо логії,
як і всьо го то го, що сто су ва лось пев ним чи ном релігії,
не за охо чу ва ло ся. Нині ці над зви чайні й каз кові події
впліта ють ся у зміст ба га ть ох нав чаль них пред метів, що
сприяє роз вит кові твор чої уя ви учнів. За га лом міфи
поділя ють за та ки ми ви да ми:
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— ко с мо гонічні — про по хо джен ня світу, ство рен ня
Всесвіту;

— те о логічні — про по хо джен ня богів;
— ан т ро по гонічні — про по хо джен ня лю ди ни;
— міфи про свя щен ний шлюб;
— со лярні й ас т ральні (міфи про по хо джен ня Сон ця,

Міся ця, зірок);
— ети мо логічні — міфи, що по яс ню ють по хо джен ня

явищ чи пред метів;
— ес ха то логічні — міфи про за ги бель Всесвіту; 
— міф про циклічність у при роді (ско тарські та зем -

ле робські міфи то що);
— ге роїчні міфи (на при клад, про ге роїв, за снов ників

пле мен — грецькі міфи про Ге рак ла);
— міфи про здо бут тя людь ми куль тур них на ви чок

(на при клад, міф про Про ме тея) [3].
До ко с мо гонічних міфів на бли жа ють ся ес ха то логічні

— роз повідіFпро роц тва про "кінець світу" (роз ви нуті ес -
ха то логічні міфи відомі у давніх майя, ац теків, у хри с ти -
янстві, в ісламі і, зви чай но, у давніх предків су час них ук -
раїнців). У міфах за кар бо ва но склад ний до на уко вий
досвід куль тур но го роз вит ку люд ства, у яко му по ряд із
релігійни ми іде я ми, куль тур ни ми об ря да ми і містич ни -
ми ри ту а ла ми втілюється і по зи тив ний пізна валь ний і
прак тич ний досвід, що є ре аль ним про гре сом свідо -
мості у пізнанні таємниць світу.

Міф роз кри ває сим волічний світ віру вань, фан тазій,
цінно с тей і норм по ведінки, він є міри лом людсько го
сприй нят тя, натхнен ня і мис лен ня, що зу мов лені
взаємодією лю дей і при ро ди. Міф ви ко нує пев ну
соціаль ну функцію, да ю чи змо гу лю дині про ник ну ти у
ритм при род но го і соціаль но го бут тя. Міф як син кре тич -
на фор ма усвідом лен ня світу є й роз повіддю, що ви ра -
жає віру ван ня ар хаїчно го суспільства, і ри ту ал, що пе ре -
но сить події ми ну ло го у сьо го ден ня. Він тор кається
соціаль них по чуттів, впли ває на емоції індивіда. Міф —
спе цифічна фор ма упо ряд ку ван ня уяв лень про лю ди ну,
при ро ду і суспільство. БудьFяка інфор мація про яви ща
при ро ди, куль ту ри, соціальні ас пек ти жит тя ко лек ти ву
фіксу ва ли ся як у вер баль них, так і в ри ту аль ноFпред мет -
них фор мах відтво рен ня міфів. Уся го с по дарська і
соціаль на діяльність лю дей ма ла у міфі най ви ще по яс -
нен ня і най ви щу санкцію, він слу гу вав ніби то ма т ри цею
пам'яті, на якій закріплю ва ли ся ко рисні для лю ди ни і
людсько го суспільства знан ня. Усі інно вації ма ли от ри -
ма ти міфо логічну інтер п ре тацію, інак ше во ни не мог ли
ви ко ри с то ву ва ти ся у суспільстві [1; с. 270—271].

Первісна лю ди на усвідом лю ва ла, що всі еле мен ти
дійсності взаємо пов'язані, взаємо за лежні і
взаємоFдіють, роз ви ва ють ся у часі і про сторі, тоб то до
них мож ли во за сто су ва ти уяв лен ня "раніше" і "пізніше",
"тут" і "там". Ця стихійна емпірич на логіка трак ту ва ла
час і простір до сить чітко, в чуттєвоFоб разній формі,
зав жди у зв'яз ку з подією, що ма ла місце у точ но ло -
калізо ва но му інтер валі про сто руFча су. Оскільки час,
подібно до всьо му іншо го світу, ре аль ний і ре чо вий, йо -
го мож на упо ряд ко ву ва ти і діли ти так, як це зро би ли бо -
ги або куль турні ге рої при ство ренні світу: ство рив ши
не бо і зем лю, во ни поділи ли час і вста но ви ли спосіб йо -
го відліку. 

Ба га то ти сяч років ос но ву уяв лень лю ди ни про жит -
тя, простір і час скла да ли об ра зи при ро ди. Ви то ки міфо -
логії са ме там. З роз вит ком суспільств одні бо ги за бу ва -
ли ся, інші ви су ва ли ся на пер ший план, пев на їх кількість
за по зи чу ва ла ся од ни ми на ро да ми в інших, а де які кар -
ди наль но зміню ва ли свої іпо стасі. Як би там не бу ло, а
ос новні функції богів і напівбогів зво ди ли ся до кон крет -
них ре алій жит тя пев но го на ро ду. На при клад, до ви ко -
нан ня прий ня тих за конів, ви п ро бу ван ня на міцність,
жер тов ності, за сну ван ня світу, збе ре жен ня на ступ ності

жит тя, збо ру та обліку вро жаю, наділен ня до лею, на ко -
пи чен ня і пе ре да ван ня знань, на ро джен ня жит тя, ос -
воєння землі, охо ро ни над ба них ба гатств, пе ребігу
(пли ну) ча су, підко рен ня во гню, по ру шен ня за бо рон, по -
сту пу ро зу му, при бор кан ня стихій, руй ну ван ня ус та ле -
но го, ство рен ня лю дей, ство рен ня світу, циклів зем ле -
роб ства то що.

Термін міфо логія має два зна чен ня: су купність міфів
(роз повідей, оповідань про богів, ге роїв, де монів, духів
то що), що відо бра жа ли фан та с тичні уяв лен ня лю дей у
до кла со во му і ран ньок ла со во му суспільстві про світ,
при ро ду і людське бут тя; на ука, що вив чає міфи (їх ви -
ник нен ня, зміст, по хо джен ня). Знач ну ча с ти ну міфо логії,
як уже зга ду ва ло ся, скла да ли ко с мо гонічні міфи, при -
свя чені бу дові при ро ди. 

Вод но час ве ли ка ува га у міфах приділяється
різним стадіям жит тя лю дей, таємни цям на ро джен ня і
смерті, мож ли вим ви п ро бу ван ням до лею, подіями, що
ча ту ють на лю ди ну на її життєво му шля ху. Особ ли ве
місце посіда ють міфи про до ся гнен ня лю дей: до бу ван -
ня во гню, будівниц тво жит ла, при ру чен ня ди ких тва -
рин. Відо мий англійський ет но г раф Б. Ма ли новський
відзна чав, що міф, який існу вав у первісній гро маді, у
пер во зданній формі — це не історія, яку роз повіда ють,
а ре альність, якою жи вуть. Це не інте лек ту аль на впра -
ва або ху дож ня творчість, а прак тич не керівниц тво до
дій первісно го ко лек ти ву. Зав дан ня міфу не в то му,
щоб да ти лю дині якесь знан ня або по яс нен ня. Міф слу -
гує для ви п рав дан ня пев них суспільних ус та но вок, для
санкціону ван ня пев но го ти пу віру вань і по ведінки. Міф
— це не первісна фор ма знан ня, а особ ли вий вид
світог ля ду, спе цифічне об раз не син кре тич не уяв лен ня
про яви ща при ро ди і ко лек тив не жит тя. У міфі, як
ранній формі людської куль ту ри, поєдну ва ли ся за род -
ки знань, релігійних віру вань, мо раль на, ес те тич на й
емоційна оцінка си ту ації. І в цьо му сенсі во ни бу ли важ -
ли ви ми стабіліза то ра ми жит тя лю дей на ранніх стадіях
їх роз вит ку, ад же у "міфі лю ди на "роз чи няє" се бе в
при роді, зли вається з нею і ово лодіває си ла ми при ро -
ди ли ше в уяві, але вод но час це ово лодіння си ла ми
при ро ди (хай у фан тазії) оз на чає по ча ток історії "ду ху"
і кінець су то тва рин но го бут тя" [6, с. 11]. 

Без за пе реч но, що міф є однією з пер ших форм, з
якої лю ди на одер жує відповіді на ба га то пи тан ь, що
сто су ють ся бут тя. По ча с ти во ни є алогічни ми й не -
прав до подібни ми, про те важ ко за пе ре чи ти їх цілісну
(логічну) си с те му, яка функціонує за ра ди нав чан ня,
роз вит ку, розпізна ван ня, вка зує на те, що є до б ром, а
що — злом, як і що ро би ти чи хто са ме й чо му са ме є
та ким чи іншим. Са ме ця особ ливість ней мовірних
оповідей до дає до пит ли во му ро зу му упев не ності. На
пер ший план ви су ва ють ся ме та і цінності суспільства,
нації, які до да ють зви тязі енергії, а по чут тям — ок ри ле -
ності. Тож підпа с ти під вла ду міфів лег ко (як що мис ли -
ти не са мостійно, як що за по зи чу ва ти те орії, віру ван ня,
світог ля ди без за пе реч но), бо в них йдеть ся про зро -
зумілі речі.

Інший бік кар ти ни світу — осо би с та філо софія — як
рівновідда ле ноFпро ти леж ний міфічній її скла довій по чи -
нає пе ре ва жа ти у свідо мості тоді, ко ли про стих і зро -
зумілих відповідей стає за ма ло і во ни вже не за до воль -
ня ють до пит ли вий ро зум, який усе піддає сумніву,
фор му ю чи власні пра ви ла сво го кри тич но го мис лен ня.
Так на ро джу ють ся по гля ди і пе ре ко нан ня, до яких лю ди -
на дійшла са ма, ос мис лю ю чи й пе ре ос мис лю ю чи ча с -
точ ки бут тя. "На місце міфів і утопій ста вить ся до ка зо -
вий об'єктив но обґрун то ва ний підхід, чітка відповідність
вис новків фак там, тоб то на ука" [7]. І всеFта ки до во дить -
ся кон ста ту ва ти, що особ ли вості міфо логічно го мис лен -
ня мо жуть зберіга ти ся у людській свідо мості по ряд з
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еле мен та ми істин но на уко во го знан ня, вод но час з ви ко -
ри с тан ням чіткої на уко вої логіки. 

Да лекі пред ки су час но го люд ства ма ли до на уко вий
світог ляд, який мож на на зва ти "міфо логічним". Але
міфо логією спов не не і су час не жит тя. Кра си ву жінку ми
порівнюємо з Аф родитою чи Ве не рою. Мис ливські ма -
га зи ни на зи ваємо ім'ям Ар теміди. Та й іме на у нас ще ті:
Діана, Вікторія. І все настільки пе ре пле ло ся, що не зро -
зуміло, де грецька міфо логія, де римська, а де на ша
рідна слов'янська. Ад же кож на нація має свої міфи, своїх
ге роїв, які ста ли про то ти па ми спо чат ку ка зок, ле генд, а
потім ав торських творів.

Важ ливість оз най ом лен ня учнів з міфа ми різних на -
родів важ ко пе ре оціни ти, ад же окрім оз най ом лен ня з
над зви чай но об раз ним світог ля дом на ших да ле ких
предків, діти ма ють змо гу пізна ти до б ро і зло, лю бов і
не на висть, друж бу і зра ду.

Нині, за по сту пу гло балізації, ко ли люд ство іде до
за галь но го ро зуміння і співісну ван ня, вихід у світ
"Корот ко го довідни ка з міфо логії" С.В. Косянчука
ста не важ ли вим еле мен том сприй нят тя світу в єдності.
Ця кни га ще раз підкрес лить ви нят ко ве зна чен ня за -
галь но людських цінно с тей, ад же по нят тя до бра і зла,
лю бові і не на висті, кра си і по твор ності, ро зу му і невігла -
с т ва є од на ко ви ми для різних на родів, про що яс кра во
за яв ля ють у своїх міфах і гре ки, і рим ля ни, і слов'яни. У
довідни ку уза галь не но і си с те ма ти зо ва но ба га то міфів.
Чи тач обов'яз ко во помітить, що міфо логічні уяв лен ня
різних на родів є схо жи ми, що і скла дає сфе ру все за -
галь ної людської душі. У зручній і до ступній формі відбу -
вається оз най о млення з різни ми міфічни ми ге ро я ми.
Довідник ко рис ний для будьFякої чи тацької ка те горії.
Ко жен змо же от ри ма ти ви черп ну інфор мацію, яка ха -
рак те ри зується цілісністю, по вно тою, но виз ною. У книзі
зна хо ди мо тлу ма чен ня термінів і по нять світо вої міфо -
логії, які вжи ва ють ся в су часній мо но графічній, ен цик ло -
пе дичній літе ра турі і відповіда ють світо во му рівню.

Ос нов на ме та ви дан ня — оз най о ми ти чи та ча з
деяки ми терміна ми світо вої міфо логії і на да ти ме то дич -
ну до по мо гу пе да гогічним працівни кам різних рівнів, ад -
же міфо логія про ник ла у різні сфе ри су час но го жит тя:
історію, літе ра ту ру, юрис пру денцію то що. Довідник
ство ре но за де дук тив ним спо со бом ор ганізації змісту,
який по ля гає у роз гор танні знань від відо мо го все за -
галь но го до кон крет них скла до вих. Та ке струк ту ру ван ня
пе ред ба чає шир ше ви ко ри с тан ня по тенціалу ак тив ності
у пізнанні, оскільки за галь не знан ня відіграє роль ба зи -
су, опо ри, на ос нові якої роз гор тається са мостійний
пізна валь ний по шук.

Окрім етич но го, ес те тич но го і ди дак тич но го ас -
пектів, довідник має гли бо кий філо софський сенс, та це
й зро зуміло, бо міфи є пер шо дже ре лом філо софії. З од -
но го бо ку, міф — це да ле ке ми ну ле, яке якісно відмінне
від те перішньо го, від су час ності. Вод но час — це пев на
мо дель, взірець су час них подій. БудьFяку міфічну подію
мож на асоціюва ти із сьо го ден ням, будьFякі ри си
міфічних ге роїв знай де мо у су час ни ках.

Міфо логічне гли бо ко за кла де не у сут ності лю ди ни.
Це підси лює вплив міфу як куль тур но го чин ни ка. За до -
по мо гою міфу лю ди ну мож на підне с ти, ви хо ва ти на
міфо логічних взірцях до бра, ми ло сер дя, кра си. Утім,
мож ли во навіть маніпу лю ва ти об ра за ми міфів для ду -
хов но го за ка ба лен ня лю ди ни. Для то го щоб по пе ре ди ти
не га тивні впли ви, слід на да ва ти інфор мацію, яка при -
ще пить ро зуміння куль тур ноFісто рич ної цінності міфів.
Та ким ціка вим, яс кра вим, не звич ним, а от же, кре а тив -
ним є "Ко рот кий довідник з міфо логії", який
поFсправжньо му ви ко нає свою просвітницьку роль. За
доцільно го ви ко ри с тан ня довідник ма ти ме по зи тив ний
ком плек с ний вплив на осо бистість, її пізна валь ну, мо -
раль ну, ес те тич ну, діяльнісну і ко муніка тив ну сфе ри.

С. В. Ко сян чук відсту пив від тра диційної фор ми по дачі
ма теріалу (спо чат ку — на зва статті, а далі — по яс нен ня).
На пе ред ви но сить ся опор не сло во, що є ос нов ним у тлу -
ма ченні імені чи на зви, а са му на зву ста вить на прикінці
статті. Тут ав тор за зна чає й дже ре ло. По при не звичність, у
та кої фор ми по дачі ма теріалу є свої пе ре ва ги. На прикінці
довідни ка по да но за галь ний ал фавітний по каж чик і та кий
са мий по каж чик опор ноFклю чо вих слів, з яких по чи нається
кож на стат тя. Це і є ті дві ос новні "ма т риці", з до по мо гою
яких будьFяко му чи та чеві (маю на увазі чи тачів із різним
рівнем підго тов ки) лег ко бу де знай ти потрібну інфор мацію,
місцез на хо джен ня якої в довідни ку, до речі, не
прив'язується до ну ме рації сторінок.

Зміст Довідни ка сприяє фун да мен талізації знань
учнів, ро зумінню цілісної кар ти ни світу і знань про лю ди -
ну, роз ви ває за галь ну здатність до нав чан ня, сприяє
про ва джен ню діалогічних, про ект ноFдослідницьких ме -
тодів нав чан ня, проб лем но го нав чан ня як та ко го. За ре -
зуль та та ми нав чаль ної діяль ності учнів (з ог ля ду на
якість за своєння знань, фор му ван ня умінь і на ви чок)
мож на кон ста ту ва ти: зміст довідни ка що найліпше
сприяє роз вит ку лінгвістич ної інтуїції, ри то рич ної і
соціаль ної ком пе тент но с тей, вод но час фор мує
ціннісноFсмис лові орієнтації за со ба ми пред метів мов -
ноFліте ра тур но го цик лу, що зба га чує ціннісноFсмис ло ву
сфе ру осо би с тості учнів.
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Га ли на Вась ков ская. Миф как пер во ис точ ник по зна ния ми ра и че ло ве ка

В ста тье речь идет о двух ос нов ных спо со бах фор ми ро ва ния ми ро воз зре ния че ло ве ка (кар ти ны ми ра) — ми фо ло ги че с -
ком и фи ло соф ском. Кар ти на ми ра в пер вом слу чае фор ми ру ет ся на ос но ве го то во го ми ро воз зре ния, т.е. при ни ма ет ся че ло -
ве ком или це ли ком, или со сто ит из оп ре де лен ных его эле мен тов. Ко г да ми ро воз зре ние че ло ве ка стро ит ся на ос но ве его соб -
ствен ной ум ствен ной де я тель но с ти — это и есть фи ло соф ский спо соб фор ми ро ва ния кар ти ны ми ра. 

Клю че вые сло ва: че ло век, миф, куль ту ра, об ще ство, ми ро воз зре ние.

Galina Vaskivska. A myth as original source of cognition of world and man

In the article goes discourse about the two basic methods of forming of the world1view of man (world picture) — mythological and
philosophical. In first case, the world picture was created on the basis of the prepared world1view, id est was accepted by a man or
wholly, or consist of his determinate elements. When the world1view of man makes on the basis of his own intellection is the philo-
sophical method of forming of the world picture.

Keywords: a man, a myth, culture, society, world1view.


