
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Філософський факультет 
 

Кафедра теоретичної і практичної філософії 
 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

        Заст. декана   
        філософського факультету 
        Комаха Л.Г.  
            

         ______________________ 
           

«____» ________________ 2017_ 
року 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

Семіотика та лінгвістика_ 

 

для студентів 
галузь знань   0201 Культура 
спеціальність  6.020101 Культурологія 

освітній рівень  Бакалавр 

освітня програма  Культурологія 

вид дисципліни Дисципліна вибору ВНЗ (факультету) 
 

Форма навчання    денна 
Семестр     6 
Кількість кредитів ЕСТS   3 
Мова викладання    українська 
Форма заключного контролю  екзамен 

Викладачі: Приходько В.В., к.ф.н., доцент кафедри теоретичної і практичної філософії 

 

Пролонговано:        на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

КИЇВ – 2017 



Розробники:  Приходько Володимир Володимирович, к.ф.н., доцент кафедри теоретичної 

і практичної філософії 

 

 

 

 

 

Затверджено 
«_______» ______________________ 2017__ р. 
 

Зав. кафедри теоретичної і практичної 
філософії 
_______________________ ( Шашкова Л.О.) 
 
 

Протокол № ____ від «_____» _____________ 2017_ 
р. 

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією філософського факультету 
 

 
Протокол від «_____» _____________________ 2017_ року №__ 
Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.) 
 
«_____» _________________ 2017_ року 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВСТУП 

Мета дисципліни – розкрити специфіку філософського і гуманітарного пізнання 

культурних феноменів на підставі провідних методологічних підходів і концепцій 

лінгвістики та семіотики. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення про 

специфіку гуманітарних наук і філософії; про специфіку філософських і 
культурологічних проблем у їхньому стосунку до науки, релігії, мистецтва як 
форм духовного життя людства; про засади критичного осмислення 
гуманітарної епістемології та про основні варіанти розв’язання 
культурологічних проблем; про сутність й типи наукової раціональності; про 
загальну структуру світогляду та теоретичної і практичної діяльності людини 
з метою подальшого засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів їх 
фахового використання у різних сферах соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 
інформацію, обробляючи основну літературу з філософії і гуманітарних наук, 
ставити загальні цілі і основні завдання культурологічних досліджень; 
оперувати основними складовими гуманітарної епістемології у повсякденному 
житті і загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно ключових 
проблем гуманітаристики, обираючи обґрунтоване рішення; визначати 
загальні риси онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних, 
культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати 
загальну оцінку стану і тенденціям розвитку культури, орієнтуватися в її 
основних практиках;  

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання; опрацьовувати літературу з філософії і 
гуманітарних наук; обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з 
культурології, зокрема аналізувати культурологічні проблеми соціальної 
практики, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки її розвитку, 
розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати різні види 
дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики 
гуманітарної епістемології; належним чином представляти результати 
проведених досліджень; здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Семіотика та лінгвістика» належить 
до переліку дисциплін вибору факультету та викладається у 6 семестрі бакалаврату. 
Провідними ідеями курсу є, по-перше, показ  того, яким чином реалізуються відкриття  
в лінгвістиці і семіотиці в процесі пізнання культурних феноменів, а, по-друге, 
демонстрація специфіки філософської рефлексії, що супроводжує епістемологію 
гуманітарних наук. Саме тому провідним сюжетом курсу стає теоретичний стосунок 
між структуралізмом  і постструктуралізмом. 

Завдання (навчальні цілі) – спираючись на концепції представників лінгвістичної, 
семіотичної та філософської думки, поглибити знання студентів про культурологічний 
і філософський процес пізнання, а також розширити спектр їхніх пізнавальних 
можливостей для філософського і  наукового аналізу культурної дійсності як семіозису. 

Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістові частини. Заняття проводяться у 
вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.  



Перша частина курсу присвячена розкриттю значення результатів семіотичних і 
лінгвістичних для пізнання культури, розкриттю різноманітних альтернатив 
запровадження цих результатів завдяки появі структуралістської методології. 

Друга частина курсу демонструє структуралістське і постструктуралістське знання у 
його стосунку до досліджень гуманітарних наук. 

Результати навчання:  

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумков
ій оцінці з 
дисциплін
и Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 предмет, методи, теоретичні 
основи семіотичного і 
лінгвістичного дослідження 

Лекція, семінари, 
самостійна робота 

Самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе, 
екзаменацій
на робота 

3 

1.2 основну проблематику 
лінгвістичного і семіотичного 
дискурсу та критично її 
осмислювати 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

Усна 
доповідь, 
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе, 
екзаменацій
на робота 

3 

1.3 принципи лінгвістичного і 
семіотичного пізнання 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

Самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе, 
екзаменацій
на робота 

3 

1.4 фундаментальні засади 
структуралістського і 
постструктуралістського 
пізнання 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

Самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе, 
екзаменацій
на робота 

4 



1.5 новітні філософські концепти, 
пов’язані з семіотикою і 
лінгвістикою 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

Усна 
доповідь, 
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе, 
екзаменацій
на робота 

3 

1.6 особливості сучасного 
гуманітарного пізнання, 
пов’язаного з лінгвістикою і 
семіотикою 

Лекція, семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді,  
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе, 
екзаменацій
на робота 

4 

 Вміти:    

2.1 демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 
семіотики та лінгвістики 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе, 
екзаменацій
на робота 

5 

2.2 пояснювати мовні і комунікативні 
феномени та умови їхньої появи 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе, 
екзаменацій
на робота 

5 

2.3 пояснювати варіативність 
сучасних форм гуманітарного 
пізнання, пов’язаного з 
лінгвістикою і семіотикою 

Семінар, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе,екзамена
ційна робота 

5 

2.4 здійснювати дослідження 
культурних явищ, спираючись на 

Семінар, 
Самостійна 

Самостійна 
індивідуальн

5 



новітні філософсько-
методологічні підходи та 
концепти, пов’язані з семіотикою 
та лінгвістикою  

робота а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе, 
екзаменацій
на робота 

2.5 здійснювати показ культурних 
феноменів на основі 
лінгвістичного і семіотичного 
знання 

Семінари, 
Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе 

5 

2.6 демонструвати знання мовної 
структури та комунікативних 
процесів 

Самостійна 
робота 

самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе  

5 

 комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою 
навчання 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе 

6 

3.2 використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої філософської 
та семіотичної літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе 

6 

3.3 презентувати результати 
проведених семіотичних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів 

Семінари Дискусії 6 

3.4 приймати участь у фахових 
дискусіях в процесі аудиторної 
роботи 

Семінари Дискусії 6 

3.5 вести дискусію щодо питань 
культури на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом філософії культури 

Семінари, 
колоквіум 

Дискусії 6 



 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 виконувати комплексні завдання 
та професійні обов’язки 
дослідника в сфері гуманітарних 
наук 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе 

10 

4.2 брати участь у роботі фахових 
аналітичних груп, вирішуючи 
типові і нестандартні задачі із 
всією повнотою відповідальності 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
самостійна 
індивідуальн
а робота, 
підсумкове 
філософське 
есе  

10 

   
Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1 1 2 4 4 

  +    

   +   

   +   

 

Схема формування оцінки: 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); 

(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 

загальної оцінки.  

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

2 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу. Проте має у відповіді суттєві 

неточності; не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

2. Доповнення / дискусія: 

1 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  



3. Конспект: 

3 бали - студент оригінально, послідовно і цілісно виклав головну думку твору, 

проявивши хист до інтерпретування; 

2 бали - студент оригінально, але не достатньо послідовно і цілісно розкрив зміст 

тексту;   

1 бал – студент в цілому виконав завдання, але наявні неточності у викладі змісту, 

бракує оригінальності, послідовності і цілісності 

Роботи механічно скопійовані або містять плагіат балів не отримують. 

4. Визначення ключових понять (належить до глибинного, так званого 

абстрактного, рівня дослідження тексту, який розкриває структуру зв’язку між 

термінами, рівень значення): 

2 бали – студент розкрив ключові значення, що прояснюють сенс твору; 

1 бал – студент недостатньо розкрив те чи інше поняття, або йому забракло якогось 

поняття для виразу понятійної структури твору. 

5. Таблиця головних термінів (належить до поверхового, подійного, рівня аналізу 

тексту, який кількісно-екстенсивно демонструє перебіг головного сюжету твору) 

1 бал – студент достатньо окреслив сюжет твору за допомогою таблиці термінів. 
6. Самостійна робота (підсумкове філософське есе): 

9-8 балів - студент демонструє самостійність роботи з різним ступенем оригінальності 

викладу власної думки, формальні вимоги виконані у повному обсязі (наявні 

посилання, цитування, вірне оформлення літературних джерел), присутній особливий 

стиль письма, що демонструє володіння літературною і науковою мовою, наявна 

логічність і зв’язність сюжетної лінії 

7-5 балів - студент демонструє достатній рівень виконання роботи з різним ступенем 

успішності (загальні вимоги виконані, проте бракує оригінальності), робота має 

компіляційний характер, наявні логічно і сюжетно неузгоджені елементи, посереднє 

володіння літературною і науковою мовою 

4-0 балів - студент не виконав головної мети творчої роботи, яка полягає у 

демонстрації здатностей володіння і підтримування наукового письмового дискурсу, 

очевидним є брак самостійності, можливий плагіат 
7. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження / письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  

Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 



викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

Оцінювання за формами контролю:  

b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання 

(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ - 

це сума балів за вид роботи. 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 36 

(балів) 

Max b – 60 

(балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Семінар Усна відповідь 1 7 7 2 7 14 

Доповнення 0 7 0 1 7 7 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Конспектування, створення 

таблиць основних термінів і 

визначення головних понять на 

матеріалі наступних праць: 
1.Пирс Ч. Учение о знаках // Избранные 

философские произведения. / Пер. с англ. 

– М.: Логос, 2000. – С.176 -234. 

2.Соссюр Ф. де Первая часть. Общие 

принципы. // Курс общей лингвистики. / 

Пер. с фр. – М.: Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2013. – С.77-104.  

3.Моррис Ч.У. Основания теории знаков 

// Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С.37-

90. 

4.Якобсон Р. В поисках сущности языка // 

Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С.102-

118  

5.Леви-Строс К. Структура и форма. 

Размышления об одной работе 

Владимира Проппа // Французская 

семиотика: От структурализма к 

постструктурализму. – М.: Изд. Группа 

«Прогресс», 2000. – С.121-153. 

6.Греймас А.-Ж. Размышления об 

актантных моделях // Французская 

семиотика: От структурализма к 

постструктурализму. – М.: Изд. Группа 

«Прогресс», 2000.– С.153-171. 

7.Шкловский В. Искусство как прием // 

Поэтика. Сборники по теории 

поэтического языка. – Петроград: 18-ая 

Государственная тпография, 1919. – 

С.101-115. 

8.Тодоров Ц. Семиотика литературы // 

Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С.350-

355.  

9.Барт Р. Введения в структурный анализ 

повествовательных текстов // 

Французская семиотика: От 

структурализма к постструктурализму. – 

М.: Изд. Группа «Прогресс», 2000. – 

С.196-239. 

(термін виконання: 24 січня – 28 

лютого 2018 року) [Див. план] 

24 1 24 30 1 30 

Підсумкове філософське есе на 5 1 5 9 1 9 



тему «Стосунок між семіотикою і 

лінгвістикою» на матеріалах тем 

пройденого курсу 

(термін виконання: перший 

тиждень червня 2018 року) 

 - - - - - - 

Екзамен  24 1 24 40 1 40 

 
 

План самостійної індивідуальної роботи на період з 24.01.2018 по 28.02.2018 
Тиждень Тексти Види робіт Термін 

виконання 
Кількість 
балів 

24.01-
31.01 

1. Пирс Ч. Учение о 
знаках // Избранные 
философские 
произведения. / Пер. 
с англ. – М.: Логос, 
2000. – С.176 -234. 
2. Соссюр Ф. де 
Первая часть. Общие 
принципы. // Курс 
общей лингвистики. 
/ Пер. с фр. – М.: 
Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2013. – 
С.77-104. 

конспект до 3.02 3 
таблиця головних термінів до 31.01 1 
визначення ключових 
понять 

До 31.01 2 

01.02-
07.02 

1. Моррис Ч.У. 
Основания теории 
знаков // 
Семиотика. – М.: 
Радуга, 1983. – С.37-
90. 
2. Якобсон Р. В 
поисках сущности 
языка // Семиотика. 
– М.: Радуга, 1983. – 
С.102-118. 

конспект До 11.02 3 

таблиця головних термінів До 7.02 1 

визначення ключових 
понять 

До 7.02 2 

08.02-
14.02 

1. Леви-Строс К. 
Структура и форма. 
Размышления об 
одной работе 
Владимира Проппа 
// Французская 
семиотика: От 
структурализма к 
постструктурализму. 
– М.: Изд. Группа 
«Прогресс», 2000. – 
С.121-153. 
2. Греймас А.-Ж. 
Размышления об 

конспект До 18.02 3 

таблиця головних термінів До 14.02 1 



актантных моделях 
// Французская 
семиотика: От 
структурализма к 
постструктурализму. 
– М.: Изд. Группа 
«Прогресс», 2000.– 
С.153-171. 

визначення ключових 
понять 

До 14.02 2 

15.02-
21.02 

1. Шкловский В. 
Искусство как прием 
// Поэтика. 
Сборники по теории 
поэтического языка. 
– Петроград: 18-ая 
Государственная 
тпография, 1919. – 
С.101-115. 
2. Тодоров Ц. 
Семиотика 
литературы // 
Семиотика. – М.: 
Радуга, 1983. – С.350-
355. 

конспект До 24.02 3 

таблиця головних термінів До 21.02 1 

визначення ключових 
понять 

До 21.02 2 

22.02-
28.02 

1. Барт Р. Введения в 
структурный анализ 
повествовательных 
текстов // 
Французская 
семиотика: От 
структурализма к 
постструктурализму. 
– М.: Изд. Группа 
«Прогресс», 2000. – 
С.196-239. 

конспект До 28.02 3 

таблиця головних термінів До 28.02 1 

визначення ключових 
понять 

До 28.02 2 

    30 

 
 
При цьому, кількість балів: 

 1-59 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1.  

1 
Тема 1. Вступ. Значення лінгвістики і семіотики 

для пізнання культури 
2   

2 Тема 2. Формування лінгвістики 2  2 

3 Тема 3. Виокремлення предмету семіотики   4 6 2 

4 Тема 4. Поява структуралізму 4  2 

Частина 2.  

5 

Тема 5.  
Структуралізм і філософія. Утвердження 

постструктуралізму 
 

8 4 2 

6 Тема 6. Структуралізм і гуманітарні науки 10 4 2 

7 
Індивідуальна самостійна робота: 
  

  26 

 Підсумкове філософське есе   10 

 ВСЬОГО 30 14 46 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 30 год. 
Семінари   – 14 год. 
Самостійна робота  - 46 год. 

 



Питання до екзамену з курсу «семіотика та лінгвістика»: 

 

 Предмет і об’єкт лінгвістики. (за Ф. де Сосюром) 

 Р.Барт «Задоволення від тексту». 

 Стосунок лінгвістики до семіотики. 

 Ж.Дерида «Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук». 

 Структура комунікації у семіотиці. 

 М.Фуко «Археологія знання». 

 Поняття актантної наративної схеми. 

 Ж.Лакан «Символ и мова як структура и межа поля психоаналізу». 

 Синтагматичний вимір мови. 

 Загальні риси постструктуралізму. Представники і головні ідеї. 

 Парадигмальний вимір мови. 

 Поняття висловлювання за М.Фуко. 

 Поняття метонімії. 

 Розрізнення твору і тексту. (за Р.Бартом) 

 Поняття метафори. 

 Поняття децентрації. (за Ж.Дерида) 

 Структура знаку. Означник і означуване. 

 «Смерть автора». (за Р.Бартом) 

 Розрізнення знаку, символу і сигналу. (за Е.Лічем) 

 А.Ж.Ґреймас «Структурна семантика: пошук методу». 

 Сенс і значення метафори оркестру К.Леві-Строса. 

 Р.Барт «Структуралізм як діяльність». 

 Відмінність розуміння знаку в концепціях Ч.Пирса і Ф. де Сосюра. 

 К.Леві-Строс «Увертюра» до «Міфологік». 

 Семіотичний квадрат і його значення. 

 Поняття деконструкції і текстуальне несвідоме. (за Ж.Дерида) 

 Канонічна наративна схема. 

 Значення фонології для дослідження мови та культури. 

 Модальності і наратив. (за А.Ґреймасом) 

 Поняття хори в постструктуралізмі. (за Р.Бартом) 

 Предмет і об’єкт семіотики. 

 Ієрархічна структура наративу. Від функції до дискурсу. 

 Поняття структуралізму. Головні ідеї і представники. 

 Культурологічне значення опозиції роману і антироману в концепції Р.Барта. 

 Розрізнення методичного і онтологічного структуралізму. (за У.Еко) 

 Семіотичне визначення культури. 

 Російський формалізм. Головні ідеї і представники. 

 Бажання і символ. (за Ж.Лаканом) 

 Розрізнення мови і мовлення. (за Ф. де Сосюром) 

 Концепція міфу в теорії Р.Барта. Мова і метамова. 

 Значення актантної пари «суб’єкт-об’єкт». Наведіть власний приклад. 



 Е.Ліч «Культура і комунікація». 

 Значення актантної пари «адресант-адресат». Наведіть власний приклад. 

 Р.Якобсон «Погляд на розвиток семіотики». 

 Значення актантної пари «помічник-ворог». Наведіть власний приклад. 

 Р.Якобсон «Декілька зауваг про Пирса, першопроходьця науки про мову».  

 Поняття «очуднення» в концепції В.Шкловського. 

 Поняття дискурсу у М.Фуко. 

 Роль метафори і метонімії у функціонуванні знакової системи культури. (за Е.Лічем) 

 Гра і гуманітарні науки. (за Ж.Дерида). 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Барт Р. Воображение знака // Избранное: Семіотика, поєтика. / пер. с фр. – М.: 

Прогресс, 1989. – С.246-253. 

2. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 

науках. Опыт философского анализа. // Эстетика словесного творчества. – М.: 

Искусство, 1979. – С.281-308. 

3. Греймас А.-Ж. Структурна семантика: поиск метода. / Пер. с фр. – М.: Академический 

проект, 2004. 

4. Делез Ж. Различие и повторение /пер. с фр. Н.Б.Маньковской, Э.П.Юровской. -  СПб.: 

Петрополис, 1998. – 384с. 

5. Деррида Ж. Письмо и различие. – СПб.: Академический проект, 2000.Ельмслев Л. 

Пролегомены к теории языка / пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – 248с. 

6. Крістева Ю. Полілог / пер. з фр. Петра Таращука. – К.: Юнівес, 2004. – 480с. 

7. Леви-Строс К. Увертюра // Мифологики. В 4-х тт. Том 1. Сырое и приготовленное. – 

М.; СПб.: Университетская книга, 1999. – С.8-38. 

8. Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию 

структурного анализа в социальной антропологии. / Пер. с англ. – М.: Идательская 

фирма "Восточная литература" РАН, 2001. 

9. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологи культуры.// Лотман Ю.М. Избранные 

статьи в 3-х томах. Т.1. – Таллин, 1992. 

10. Пирс Ч. Учение о знаках // Избранные философские произведения. / Пер. с англ. – М.: 

Логос, 2000. – С.176 -234. 

11. Соссюр Ф. де Первая часть. Общие принципы. // Курс общей лингвистики. / Пер. с фр. 

– М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. – С.77-104. 

12. Фуко М. Археология знания. – СПб., 2004. 

13. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. / Пер. с ит. – ТОО ТК 

"Петрополис", 1998. 

14. Якобсон Р. Два вида афатических нарушений и два полюса языка // Язык и 

бессознательное. – М.: Гнозис, 1996. – С.46 -52. 
 

 


