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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ
Курс спрямовано на розширення уявлень студентів освітньо-наукового
ступеня доктора філософії (PhD) про семіотику культури, яка відображає проблеми
розвитку та існування культури як знакової системи.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою викладання навчальної дисципліни «Семіотика культури» є
ознайомлення студентів зі специфікою існування культури як знакової системи,
концепціями семіотики культури, формування у студентів уявлень про основні
підходи та напрямки семіотичного аналізу культури.
Завдання:
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Семіотика
культури» є освітлення розвитку семіотики як гуманітарного знання, формування
основних понять, термінів і категорій семіотики як емпіричного і теоретичного
знання.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Семіотика культури» є
проблеми розвитку семіотики як гуманітарного знання.
Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні знати:
- категоріальний апарат, основні поняття семіотики культури;
- специфіку напрямків семіотики культури в контексті гуманітарного знання;
- концепції та методологію семіотики культури;
- розвиток семіотичних систем і законів;
- розвиток семіотики як емпіричного і теоретичного знання;
- характеристики прогностичного комплексу знаків;
- характеристики та типологію знаків;
- основні види соціальної семантичної
інформації.
Студент повинен вміти:
- використовувати методологічні підходи та категорії семіотики культури;
- розуміти специфіку напрямків семіотики культури в контексті гуманітарного
знання;
- виявляти знакову взаємодію у знакових системах;
- розуміти особливості ґенези семіотики культури;
- переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву;
- оперувати категоріально-поняттєвим апаратом дисципліни;
- використовувати знанням основних напрямків та шкіл в семіотиці для
культурологічного аналізу;
- аналізувати будь-яке соціокультурне явище як знакову систему;
- застосовувати набуті знання у власних авторських культурних проектах.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ECTS.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні набути
такі програмні компетентності:
загальні:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

здатність до самостійного формування й неперервного удосконалення
системного наукового і загального культурного світогляду.
фахові:
- здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів,
які створюють нові знання у культурології та дотичних до неї
міждисциплінарних напрямах і суміжних галузях.
-

У результаті опанування навчальної дисципліни аспіранти повинні
набути такі програмні результати навчання:
- здійснювати наукове дослідження згідно з основоположними
принципами наукового пізнання.
- здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел.
- здійснювати формування й неперервне удосконалення власного наукового і
культурного світогляду.
Міждисциплінарні зв’язки:
«Теорія культури», «Соціальна і культурна антропологія», «Культуротворчі виміри
мистецтва».
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Семіотика в системі гуманітарного знання
2. Знакові системи в культурі
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
РОЗДІЛ 1. СЕМІОТИКА В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНОГО
ЗНАННЯ
ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ
Предмет та задачі, структура та функції семіотики культури. Семіотика
культури в системі гуманітарного знання. Історія терміна «семіотика». Семіотика:
терміни, поняття, закони. Витоки семіотики культури. Структура курсу, форми і
методи його вивчення. Особливості досліджень семіотики культури. Літературні
джерела, їх характеристика.
ТЕМА 1.2. СЕМІОТИКА ЯК ВЧЕННЯ ПРО ЗНАКИ
Поняття про «знак». Основні групи знаків, представленні в суспільстві.
Призначення знаків. Проблема класифікації знаків. Форма і зміст знака.
Різноманітність знаків в середині знакової системи. Смисл і втілення знаків.
Поняття і основні види «соціальної семантичної інформації».
ТЕМА 1.3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ЗНАКІВ
Розряди знакових утворень. Знаки що створюють, передають і зберігають
культуру за допомогою комунікацій. Знак-сигнал, що є знаряддям культури. Знак
соціалізований. Знак рефлексивний (знак-рефлексія). Знакова система як
сукупність фактурно-однорідних знаків (наприклад, знаків усної та письмової

мови, знаків танцю, музики і зображення, костюмних і архітектурних знаків,
знаків-знамень і ін.). Створення комплексних знакових творів - повідомлень або
мовних актів, театрально-сценічних творів, текстів масової комунікацій. Усномовне повідомлення пов'язано з інтонацією, жестом, мімікою. Семіотична система
- організована сукупність знакових систем (наприклад, прикладних мистецтв,
обрядів, ігор та ін.) між якими виявляються стійкі відповідності. Семіотична
система мови: артикуляційно-фонетична система і ідеографічна система знаків.
ТЕМА 1.4. РОЗВИТОК СЕМІОТИЧНИХ СИСТЕМ І ЗАКОНИ
СЕМІОТИКИ
Основні принципи побудови знакових систем. Лінійно структуровані системи.
Циклічно структуровані знакові системи. Статичні системи запису, представлені
через формули чи математичні способи. Онтологічні і знакові системи. Відкриті та
закриті знакові системи. Принципи дій зі знаковими системами: принцип
відповідності, принцип формалізації (формальної логіки), принцип наслідування
правил знакових систем, принцип доповнення. У. Еко про відкритість знакової
системи. Поняття ентропії як ступені невизначеності системи. Принцип відкритості
в сучасній культурі.
ТЕМА 1.5. СЕМІОТИКА ЯК ЕМПЕРІЧНЕ І ТЕОРИТИЧНЕ
ЗНАННЯ
Семіотика як емпіричне знання. Соціальні знакові системи і їх
функціонування в суспільстві. Дослідження історичних процесів освіти і
становлення соціальних знакових
систем, Закономірності розвитку і функціонування семіотичних систем. Природа
інформації і комунікативних процесів. Будову і функціонування соціальної
знаковою діяльності.
РОЗДІЛ 2. ЗНАКОВІ СИСТЕМИ В КУЛЬТУРІ
ТЕМА 2.1. СЕМІОТИЧНІ СИСТЕМИ ПРОГНОСТИКИ
Теорія і практика прогнозування та розвиток взаємозв'язку з теоріями наукового
передбачення, планування, програмування, проектування, управління. Прогностика
- характерна риса суспільної свідомості, що складається в припущенні майбутніх
подій. Знаки-прикмети. Відносини мови і знаків прогностики. Загальні
характеристики прогностичного комплексу знаків. Знаки-знамення. Призначення
знака-прикмети. Референт знака-прикмети. Фактура знака-прикмети. Референт
знака-знамення. Системи, призначені для опису знакових референтів. Системи,
призначені для пошуків знакових референтів. Системи для обробки знаків.
Розвиток системи через збільшення рівня абстрактності основних знаків.
ТЕМА 2.2. СЕМІОТИЧНІ СИСТЕМИ ЗНАКІВ УПРАВЛІННЯ
Функціональне призначення знаків управління. Знаки-еталони функціонують в
суспільстві як спосіб реалізації умов спільної діяльності людей. Знаки-орієнтири
встановлюються в суспільстві для орієнтації людини в будь-якої нової для нього

ситуації. Знаки-команди, або знаки-сигнали, призначаються як пряма вказівка до
здійснення будь-якої запропонованої дії. Знаки-команди (сигнали) лягають в
основу створення автоматизованих систем управління. Матеріал і фактура знаків
управління. Знаки-заходи.
ТЕМА 2.3. ЗОБРАЖЕННЯ ЯК ЗНАКОВА СИСТЕМА
Образотворче мистецтво та зображення. Зображення і бачення: форма і спосіб
сприйняття. Знак зображення. Природи знаків зображення. Образотворча
діяльність і референт знаків зображення. Розуміння природи, зорове сприйняття.
Від зорового до образотворчого, становлення рівнів образотворчої мови. Увага в
сприйнятті образної реальності. Загальні уявлення про рівні образної реальності.
Образотворче та виразне, на прикладі фігур-знаків зображення. Поняття предмета і
простору. Становлення рівнів образної реальності. Образотворчий образ і
образотворча знакова діяльність.
ТЕМА 2.4 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОБРЯДОВИХ
ЗНАКІВ
Особливості та функціональне призначення обрядових знаків. Матеріал
обрядових знаків. Обряд як синкретичне дійство. Слово в синкретичному
обрядовому дійстві. Референт обрядових знаків. Фігури і призначення обрядових
знаків. почасові персональні обряди, що позначають перехід людини з однієї
вікової категорії в іншу, або календарні обряди, релігійні (церковні) або державні
свята, які об'єднують все суспільство; обряди, що здійснюються за обставинами,
обряди, які відзначають зміни соціального статусу людини, об'єднують, як
правило, весь рід, народні свята з якого-небудь нагоди. Синкретичне обрядове
дійство - укладена вся духовна культура суспільства, втілена в знаках.
ТЕМА 2.5. СЕМІОТИЧНІ СИСТЕМИ ПРИКЛАДНИХ
МИСТЕЦТВ
Знакова форма предмета в мистецтві. Знаки прикладних мистецтв невіддільні
від своїх референтів. Призначення знаків прикладних мистецтв. Подвійна природа
знаку прикладних мистецтв: поєднання матеріально-конструктивного і художньопрекрасного. Знаки прикладних мистецтв. Мистецтво як семіотична система.
Проблема знака в мистецтві. Мистецтво як засіб передачі інформації.
Моделювання в мистецтві. Художній твір як структура і як можливість.
Мова як матеріал літератури. Мова зображальних мистецтв. Матеріальне і духовне
в знаках прикладних мистецтв. Матеріал і референт знаків мистецтв. Характер
знакової комунікації в мистецтві.
ТЕМА 2.6. СЕМІОТИКА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Структура, функції та поняття «масових комунікацій». Вплив на масову
свідомість. Головні семіотичні моделі в ідеології. Використання соціального міфу в
ідеологічній системі як найважливішого засобу впливу на маси. Масові комунікації

як засіб розповсюдження соціального міфу. Феномен реклами. Головні елементи
рекламного повідомлення. Рекламне повідомлення як семіотичне повідомлення.
Ефективна та неефективна реклама.
РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗАНЯТЬ
№
Назва
з/
теми
п
1. Тема 1.1. Предмет і завдання курсу.
2. Тема 1.2 Семіотика як вчення про знаки.
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4
4
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Тема 1.3. Функціональні категорії знаків.

4

4.

4

5.

Тема 1.4. Розвиток семіотичних систем і закони
семіотики.
Тема 1.5. Семіотика як емпіричне і теоретичне знання.

6.
7.
8.

Тема 2.1. Семіотичні системи прогностики.
Тема 2.2. Семіотичні системи знаків управління.
Тема 2.3. Зображення як знакова система.

4
4
4

9.

Тема 2.4. Особливості обрядових знаків.

6

10.

Тема 2.5. Семіотичні системи прикладних мистецтв.

4

11. Тема 2.6. Семіотика масових комунікацій.
Усього годин

4

4
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ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ
НАВЧАННЯ
Види робіт для засвоєння курсу:
Пошук та обробка інформації з різних джерел до
запропонованих тем. Формування категоріального апарату
до запропонованих тем.
Написання наукової доповіді на запропоновану
тему.
Підготувка презентації в power point на
запропоновану тему.
ПОЛІТИКА КУРСУ
Оцінювання (усних повідомлень, аналізу наукової й навчальнометодичної літератури, самостійна робота за темами і т. ін.) здійснюється з
позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване на чинних
нормативних документах.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка за національною шкалою

Оцінк
а
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90–100

A

відмінно

84–89

B
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C
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D
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E

21–60

FХ

0–20

F

для заліку

зараховано
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можливістю
повторного складання
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням
дисципліни

незадовільно з
можливістю
повторного складання
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням
дисципліни
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