
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП 1.20 

2. Назва: Семіотика культури 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: I 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: ІІ 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: ІІ 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Коберська Т.А., канд. філос. 

наук, доцент кафедри філософії. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: володіти 

сучасними підходами культурологічного аналізу та прогнозування щодо наукової інтерпретації 

проблем інформаційного розвитку суспільства в контексті глобальних викликів; застосовувати 

навички семіотичного аналізу і його рефлексивного потенціалу щодо особливостей організації 

різних знакових систем – культури, моралі, релігії, мистецтва, права, науки, політики, реклами й 

загалом соціальнокультурних процесів, що сприятиме поглибленню критичного мислення й 

забезпеченню міжособистісної та міжкультурної взаємодії та гармонійному розвитку майбутнього 

культуролога. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного рівня вищої освіти. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Релігієзнавство, 

Феноменологія культури та культура повсякденності, Логіка. 

12. Зміст курсу: дисципліна «Семіотика культури» спрямована на формування розуміння знакової 

природи вербального і візуального тексту, провадити семіотичне моделювання текстів культури 

на основі законів семіозису, здійснювати семіотичний аналіз філософських, релігійних, музичних, 

рекламних, кінематографічних та ін. текстів, пояснювати особливості семіотичної поведінки 

людей, що виступають носіями різних культурних цінностей, аналізувати причини невдач у сфері 

міжкультурної комунікації і формувати рекомендації щодо їх попередження та подолання з точки 

зору семіотики культури. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Ділі Дж. Основи семіотики [пер. з англ. А. Карась]. Львів: Арсенал, 2000. 2. Бразговская Е. Е. 

Семиотика. Языки и коды культуры: учеб. и практ. М.: Юрайт, 2019. 187 с. 3. Махлина С. 

Т.  Семиотика культуры повседневности: учеб. для вузов. М.: Юрайт, 2020. 255 

с. 4. Таланцева О.Ф. Семиотика материально-художественной культуры. Белоруссия: Белорус. 

госуд. универ. 2015. 281с. 5. Почепцов Г. Г. Семиотика. Київ, Ваклер, 2002. 432 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 32 год. практичних занять, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 год. 

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, міні-конференції, дебати, проектна 

методика, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, впровадження кейс-методів, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль: екзамен в кінці IІ 

семестру. Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, 2 модульні контролі. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                              Наконечна О.П., д. філос. наук, професор 

 
 

DESCRIPTION OF THE COURSE 

1. Code: FP 1.20 

2. Title: Semiotics of culture 

3. Type: required 

4. Level of higher education: I 
5. Year of study when the discipline is offered: ІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Semester, when the discipline is studied: II 
7. Number of established ECTS credits: 6 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Koberskaya TA, Ph.D. 

philos. Sciences, Associate Professor of Philosophy. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: have modern approaches 

to cultural analysis and forecasting for the scientific interpretation of the problems of information 

development of society in the context of global challenges; apply skills of semiotic analysis and its 

reflective potential on the peculiarities of the organization of various sign systems - culture, morality, 

religion, art, law, science, politics, advertising and socio-cultural processes in general, which will deepen 

critical thinking and ensure interpersonal and intercultural interaction and harmonious future development 

culturologist. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: disciplines that directly form the competencies 

of a specialist at the appropriate level of higher education. 

Disciplines studied in conjunction with this discipline: Religious Studies, Phenomenology of Culture 

and Culture of Everyday Life, Logic. 

12. Course contents: the discipline "Semiotics of Culture" is aimed at understanding the symbolic nature 

of verbal and visual text, to conduct semiotic modeling of cultural texts based on the laws of semiosis, to 

carry out semiotic analysis of philosophical, religious, musical, advertising, cinematic and others. texts, 

explain the features of semiotic behavior of people who are carriers of different cultural values, analyze 

the causes of failures in the field of intercultural communication and make recommendations for their 

prevention and overcoming in terms of semiotics of culture. 

13. Recommended educational publications: 
1. Dili J. Fundamentals of semiotics [trans. from English A. Karas]. Lviv: Arsenal, 2000. 2. Brazgovskaya 

EE Semiotics. Languages and codes of culture: textbook. and practice. M .: Yurayt, 2019. 187 s. 3. 

Mahlina ST Semiotics of everyday culture: textbook. for universities. M .: Yurayt, 2020. 255 

s. 4. Talantseva OF Semiotics of material and artistic culture. Belarus: Belarus. state. univers. 2015. 

281p. 5. Pocheptsov GG Semiotics. Kyiv, Vakler, 2002. 432 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 years lectures, 32 hours practical classes, 118 hours independent work. Together - 180 years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, mini-conferences, debates, project methods, individual and 

group research tasks, introduction of case methods, use of multimedia tools. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control: exam at the end of the second semester. 

Current control (100 points): testing, survey, 2 modular controls. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of the Department Nakonechna OP, Doctor of Philosophy. Science, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


