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Вступ 

 
Курс «Структуралізм та постструктуралізм» є курсом вільного вибору для студентів спеціальності 

"Філософія". Дана дисципліна викладається на ІІІ курсі 6 семестру в обсязі 51 годин, з них лекцій – 17 год., 

семінарських занять – 17 год., самостійна робота – 17 год. Форма підсумкового контролю – іспит. 

Курс «Структуралізм та постструктуралізм» є комплексом теоретичних проблем пізнання культури, 

пов’язаних з  розкриттям головних сучасних методологічних підходів до неї (психоаналітичного, семіотичного, 

структурального). Без розуміння ключових методологічних настанов пізнання культури неможливо збагнути 

теоретичний і практичний потенціал сучасного філософського знання для вирішення нагальних проблем як у 

самій філософії, так і в гуманітарних науках загалом. 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Структуралізм та постструктуралізм» – спираючись на 

концепції представників лінгвістичної, семіотичної та філософської думки, поглибити знання студентів про 

філософський процес пізнання, а також розширити спектр їхніх пізнавальних можливостей для філософського і  

наукового аналізу культури.  

Предмет навчальної дисципліни «Структуралізм та постструктуралізм» включає понятійну базу 

культур-філософського знання, методологічні засади (принципи і методи) сучасних методологій пізнання та 

головні семіотичні та лінгвістичні концепції та ідеї.  

Після опанування курсу студент повинен знати: 

 основні категорії лінгвістики та семіотики; 

 методологічні засади (принципи і методи) семіотичного і структурального пізнання; 

 головні структуралістські та постструктуралістські концепції та ідеї, а також їхніх 

представників.  

 Студент повинен вміти працювати з філософськими і науковими інформативними джерелами, тобто їх 

аналізувати і узагальнювати у відповідності до наукових критеріїв. Також використовувати набуті знання з 

навчальної дисципліни «структуралізм та постструктуралізм» при вивченні філософських та інших 

гуманітарних дисциплін. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

«Структуралізм та постструктуралізм» - складова циклу професійної підготовки фахівців освітньо рівня 

«бакалавр», і є базовою для вивчення інших філософських дисциплін. 

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна «Структуралізм та 

постструктуралізм» оцінюється за накопичувальною системою. Дев’ять семінарів, на кожному з яких (крім 

останнього) студент може отримати максимум 5 балів. У сумі виходить максимум 40 балів. Останній семінар 

(дев’ятий) – колоквіум, на якому студент може отримати максимум 10 балів за виступ-захист свого есе з 

однієї з тем курсу. Усе разом – максимум 50 балів.  

На іспиті студент може отримати максимум ще 50 балів. У сумі – 100 балів. Доступом на іспит є 

наявність у студента не менш ніж 10 балів. 

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; виступів на практичних 

заняттях; творчих самостійних робіт.  

 

Шкала відповідності: 

 

За 100-бальною шкалою 

 

Оцінка за національною шкалою 

90 - 100 

 

 5 

 

відмінно 

 
85-89 

 

4 

 

добре 

 

75-84 

 

 

 

 

 

65-74 

 

3 

 

задовільно 

 

60-64 

 

 

 

 

 

35-59 

 

2 

 

незадовільно 

 

1-34 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

лек

ції 

сем

інари 

само

ст. робота 

Тема 1:Поняття структуралізму 

 

1 Історичні проблеми визначення 

структуралізму 

2 - 5 

2 Теоретичні складності визначення 

структуралізму 

6 6 5 

    

Тема 2: Поняття постструктуралізму 

 

5 Загальні риси постструктуралізму 2 6 2 

6 Жак Дерида і проект граматології 4 2 2 

7 Жиль Дельоз і проект нової метафізики 3(2) 2 3 

     

Колоквіум   1(2)

*  

 

Всього 17 17 17 

 

 

Загальний обсяг – 51 год. 

В тому числі: 

Лекції – 17 год. 

Семінари – 17 год. 

Самостійна робота – 17 год. 

 

*Колоквіум проводиться на семінарському занятті. 
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

Структуралізм та постструктуралізм 

 

Тема 1. Поняття структуралізму.(8 год.) 

 

Лекція 1: Історичні проблеми визначення структуралізму. (2 год.) 

Поняття структури. Структура як фундаментальне поняття, стосунок до якого визначає особливості 

поділу на структуралізм і постструктуралізм.  

Історичні складнощі визначення структури. Аристотелева лінія розуміння структури як статичної 

певності речі: структура як hypokeimenon (суб’єкт) та ousia (субстанція, сутність). Поняття to on (буття). Єдине 

як першопринцип. Єдність і ієрархічність світу. Вчення про категорії. Стоїцистська лінія розуміння структури 

як динамічної стабільності процесу: структура як systema (система). Поняття to ti (дещо). Баланс відмінного як 

спосіб існування світу. Гармонійність і ритмічність світу. Поняття тонічного руху. Вчення про "лектон". Мова і 

пізнання. 

 

Лекція 2-4: Теоретичні складності визначення структуралізму. (6 год.) 

Теоретичні складнощі визначення структури. Багатозначність поняття "структура". Розрізнення в У.Еко 

методичного і онтологічного структуралізмів. Екова модель структурного пізнання. Парадокс онтологічного 

статусу структури. 

К.Леві-Строс і долання меж лінгвістики для дослідження культури. Етнологічне застосування 

фонологічних принципів: виявлення структур кровної спорідненості в первісних племенах. Модель і структура. 

Ознаки структури. Про можливість універсальної структури. Серійність в структурних дослідженнях. 

Семантика і семіотика в структуралізмі А.Ж.Ґреймаса. Поняття наративу. Наративна функція – це 

дієслово плюс відповідні актанти (речення). Канонічна наративна схема: договір/маніпуляція – випробування 

перше: компетенція – випробування друге: рішення – випробування третє: санкція. Актантна наративна схема 

(А.Ж.Ґреймас): 

 

адресант(2) об’єкт(1) адресат(2) 

помічник(3) суб’єкт(1) опонент (3) /антисуб'єкт 

 

Три опозиційні актантні пари задають логіку пошуку, дії. Елементарна структура значення. Поняття 

семіотичного квадрату: 

S1 S2 

-S2 -S1 

 

Роль модальностей у функціонуванні наративу. Поняття модального семіотичного квадрату: 

S1:мусити (devoir faire) S2:могти (pouvoir faire) 

-S2:знати (savoir faire) -S1:хотіти (vouloir faire) 

 

Пошуки структурного вираження емоційної сфери. 

 

Тема 2. Поняття постструктралізму. (9 год.) 

 

Лекція 5: Загальні риси постструктуралізму. (2 год.) 

Самокритика “класичного структуралізму” і виникнення постструктуралізму як  певного комплексу ідей 

і уявлень світоглядного порядку. Часовий аспект формування постструктуралістської доктрини та її критико-

теоретичний аспект (Ж.Дерида Ж.Дельоз Ф.Ґатарі М.Фуко Ж.Лакан Р.Барт Ю.Кристєва). Загальнокультурні 

засновки зміни категоріального апарату структуралізму в постструктуралізмі і постмодернізмі. 

Чотири напрямки критики структуралізму: проблема структурності знаковості комунікативності та 

цілісності суб‘єкта. 

Руйнування традиції структурного знання. Постструктуралізм як досвід Чужого. Осмислення 

“неструктурного” в структурі. Побудова нових практик читання. Збереження структуралізму в 

постструктуралізмі. Співіснування структуралізму та постструктуралізму у Р.Барта Ж.Лакана, М.Фуко. 

Р. Барт і "смерть автора". Постструктуралістська опозиція твір/текст. Твір як структура, текст як 

структурування.  Твір і ідеологія; твір і стереотипи; сугестивна влада твору. Текст як безвладдя і як спосіб 

дезорганізації твору; переплетення культурних кодів в тексті; текст як множинність. Значеннєві рівні та їх 

трансформації. “Задоволення від тексту”.  

 

Лекція 6-7: Жак Дерида і проект граматології. (4 год.) 

Критика структуралізму як метафізики. Поняття фоно- і логоцентризму. Вчення Ж.Ж.Русо про мову. 

Поняття souplement. Етнологія К.Леві-Строса і європоцентризм. Критика вчення про знак Е.Гусерля. Критика 
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Гайдеґерового поняття «буття» і філософії загалом. Трансцендентальне означуване і ієрархія досвіду, 

заснованого на бінарному розумінні мови. Означник vs означуване. 

Деконструкція як спосіб знаходження у метафізиці. Поняття перекреслення і Гайдеґерова позначка на 

бутті. Схожість зі Стросовим бриколяжем. Поняття письма. Відмінність від писемності як репресивної форми. 

Ідея граматології. Грама і différance. Нутро і зовня. Слід і розміщення. Недосяжність буття і екзистенціальність 

письма. Відсутність первинної мови і принцип «більш ніж одна мова». Поняття перекладу і метафора. 

 

Лекція 8-9: Жиль Дельоз і проект нової метафізики. (3 год.) 

Критика метафізики. Діалектика і представлення (уявлення). Абсолют і субстанція. Поняття і тотожність. 

Механізм уявлення: поняття, пропозиція, судження, сприйняття. Копія і симулякр. Симулякр і розмноження. 

Виверт. Логос і номос. Повторення і відмінність як головні категорії нової філософії. Повторення і заміна. Теза 

про повторюваність унікального. 

Створення нової фізики задля метафізики поверхні. Поверхня і глибина. Час Хроносу і Еону. Простір: 

між топосом і хорой. Прив’язаність топосу до тіла. Хора як над тілесний простір стосунків. Поняття події і його 

зв'язок з стоїчною теорією мови. Поняття надбуття. Дієслово і інфінітив. Поняття скручування. 

 

Практичні заняття 

 

Тема 1: Поняття структуралізму. 

Семінар 1. (2 год.) 

Обговорення праці Р.Барта «Структуралізм як діяльність». 

Література: 

Барт Р. Структурализм как деятельность // Избранные произведения: семиотика, поэтика. – М.: 

Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – С.253-262. 

 

Семінар 2. (2 год.) 

Обговорення вступу К.Леві-Строса до «Міфологік» під назвою «Увертюра». 

Література: 

Леви-Стросс К. Увертюра // Мифологики. В 4-х тт. Том 1. Сырое и приготовленное. – М., СПб.: 

Университетская книга, 1999. – С.9-39. 

 

Семінар 3. (2 год.) 

Обговорення фрагменту праці А.Ж.Ґреймаса «Структурна семантика: пошук методу» під назвою 

«Роздуми про актантні моделі» 

Література: 

Греймас А.Ж. Размышления об актантных моделях // структурная семантика: поиск метода. – М.: 

«Академический проект», 2004. – С.248-265. 

Тема 2: Поняття постструктуралізму. 

Семінар 4. (2 год.) 

Обговорення праці Ж.Лакана «Символ и мова як структура и межа поля психоаналізу». 

Література: 

Лакан Ж. Символ и язык как структура и граница поля психоанализа // Функция и поле речи и языка в 

психоанализе. – М.: Гнозис, 1995. – С.36-59. 

 

Семінар 5. (2 год.) 

Обговорення праці Р.Барта «Задоволення від тексту». 

Література: 

Барт Р. Удовольствие от текста // Избранные произведения: семиотика, поэтика. – М.: Издательская 

группа «Прогресс», «Универс», 1994. – С.462-519. 

 

Семінар 6. (2 год.) 

Обговорення частини роботи М.Фуко «Археологія знання» під назвою «Висловлювання і архів».  

Література: 

Фуко М. Археология знания. – СПб.: Изд. дом «Гуманитарная академия», 2004. – С.159-207. 

 

Семінар 7. (2 год.) 

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

Література: 

Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Письмо и различие. – М.: 

Академический проект, 2007. – С.447-469. 

 

Семінар 8. (2 год.) 

Обговорення частини праці Ж.Дельоза «Відмінність і повторення» під назвою «Підсумок. Відмінність і 

повторення». 
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Література: 

Делез Ж. Заключение. Различие и повторение // Различие и повторение. – СПб.: Петрополис, 1998. – 

С.317-365. 

 

Семінар 9. (2 год.) 

Колоквіум. Захист творчіх робіт (есе) на вільну тему в межах курсу. 

 

Питання до іспиту: 

 

1.Загальні риси структуралізму. Представники і головні ідеї. 

2.Загальні риси постструктуралізму. Представники і головні ідеї. 

3.Поняття серії в структуралізмі. 

4.Поняття моделі і структури. 

5. Наратив і актантна модель. (А.Ж.Греймас) 

6.Метафора оркестру в структуралізмі К.Леві-Строса. 

7.Мова і несвідоме. (Ж.Лакан) 

8.Поняття висловлювання за М.Фуко. 

9.Твір і текст. (Р.Барт) 

10.Поняття децентрації. (Ж.Дерида) 

11.Поняття повторення і відмінності за Ж.Дельозом. 

12.Структуралістська критика постструктуралізму. Проблемність онтології структури. 

13.Постструктуралістська критика структуралізму. Метафізика і структура. 

14.Поняття історичного несвідомого. (М.Фуко) 

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

16. «Смерть автора». (Р.Барт) 

17. «Смерть людини». (М.Фуко) 

18. Критика метафізики в постструктуралізмі Ж.Дерида. 

19. Критика метафізики в постструктуралізмі Ж.Дельоза. 

20. Фройдизм і (пост)структуралізм. 

21. Ж.Дельоз «Відмінність і повторення».  

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

23. М.Фуко «Археологія знання». 

24. Р.Барт «Задоволення від тексту». 

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

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

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

28. Р.Барт «Структуралізм як діяльність». 

29. Поняття граматології за Ж.Дерида. 

30. Поняття нової метафізики за Ж.Дельозом. 

31. Поняття епістеми за М.Фуко. 

32.Дискурс і архів. (М.Фуко) 

 

Загальна література до курсу: 

 

1. Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. – М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЕН), 2011. – 510c. 

2. Барт Р. Избранное: Семиотика, поэтика. / пер. с фр. – М.: Прогресс, 1989. 

3. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт 

философского анализа. // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С.281-308. 

4. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К.: Основи, 2004. 

5. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть /пер. с фр. С.Н.Зенкина. – М.: Добросвет, 2000. – 387c. 

6. Бродель Фернан Б. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч. Ч. 1: Роль 

среды / Пер. с фр. М.А. Юсима. - М.: Языки славянской культуры, 2002. - 496 с. - (Studia historica) 

7. Бурдье П. Практический смысл. – СПб.: Алетейя, 2001. 

8. Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005. 

9. Гирц К. Интерпретация культур. / Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2004.  

10. Греймас А.-Ж. Структурна семантика: поиск метода. / Пер. с фр. – М.: Академический проект, 2004. 

11. Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург: Фактория-У, 2007. 

12. Делез Ж. Логика смысла /пер. с фр. Я.И.Свирского. – М.: Академический проект, 2011. – 472с. 

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

1998. – 384с. 

14. Деррида Ж. Монолингвизм другого или протез первоначала. Глава седьмая. / пер.Н.С.Автономовой (с 

коментариями) // Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЕН), 2011. – C.445-472. 
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15. Деррида Ж. О грамматологии /пер. с фр. Автономовой Н. – М.: Ad marginem, 2000. – 512c. 

16. Деррида Письмо и различие. – СПб.: Академический проект, 2000. 

17. Еванс Р. На захист історії. – Львів: Кальварія, 2008. – 296 с. 

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

19. Жак Деррида в Москве / Пер. с фр. и англ. – М.: РИК "Культура", 1993. –   208c. 

20. Кассирер Э. Введение и постановка проблемы // Философия символических форм. Т.1. – М., СПб.: 

Университетская книга, 2002. 

21. Кассирер Э. Лекции по философии культуры // Культурология. ХХ век. Антология. – М., 1995. 

22. Кассирер Э. Философия символических форм. Т.3. Феноменология познания. / Пер. с нем. – М.; СПб.: 

Университетская книга, 2002. 

23. Касториадис К. Воображаемое установление общества. / Пер. с фр. – М.: Издательство "Гносис", 

Издательство "Логос", 2003. 

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

25. Лакан Ж. Изнанка психоанализа. – М.: Гнозис, Логос, 2008. 

26. Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинар, Книга І (1953/54). / Пер. с фр. – М.: 

Гнозис, Логос, 2009. – С.99-121; 143-171. 

27. Леви-Строс К. Первобытное мышление / Пер. с фр. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 1999. 

28. Леви-Строс К. Раса и история // Путь масок. – М.: Республика, 2000. – С.323-357. 

29. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К.: Основи, 2000. 

30. Ле Гофф Ж.. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. – Екатеринбург: Издательство 

Уральського университета, 2002. 

31. 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. 

32. Лотман Ю. Слово и язык в культуре  Просвещения // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3-х тт.  -Т.1. – 

Таллин, 1992. 

33. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологи культуры.// Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х томах. 

Т.1. – Таллин, 1992. 

34. Мегилл А. Историческая эпистемология. – М.: «Канон+», 2007. 

35. Мерло-Понти М. Знаки. / Пер. с фр. – М.: "Искусство", 2001. 

36. Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика. – М., 1983. – С. 37-89. 

37. Пирс Ч. Учение о знаках // Избранные философские произведения. / Пер. с англ. – М.: Логос, 2000. – 

С.176 -234. 

38. Рикер П. Время и рассказ. Т.2. / Пер. с фр. – М.; СПб.: Университетская книга, 1998. – С.65-107. 

39. Рикер П. Память. История. Забвение. – М., 2004. 

40. Руссо Ж.-Ж. Рассуждения о науках и искусствах //  Избр.соч. –Т.1.. –М, 1961. 

41. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. –М.,1995. 

42. Семиотика / Сост., вступит. статья и общ.ред. Ю.С. Степанова. М.: «Радуга», 1983. – 638с. 

43. Серто М. де Дискурс обособления: письмо // Разновидности письма, разновидности истории. – Режим 

доступу електронний ресурс: http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001_4/02.htm 

44. Соссюр Ф. де Первая часть. Общие принципы. // Курс общей лингвистики. / Пер. с фр. – М.: Книжный 

дом "ЛИБРОКОМ", 2013. – С.77-104. 

45. Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе ХІХ века. – Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2002. 

46. Фрагменты ранних стоиков /перевод и комментарии А.А.Столярова – М.: Греко-латинский кабінет 

Ю.А.Шичалина, 1998. – Т.1.Зенон и его ученики. – 229с. 

47. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. / Пер. с нем. – СПб.: Питер, 2007.\ 

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

49. Фуко М. Слова и вещи. Археологи гуманитарных наук. / Пер. с фр. – М.: "Прогресс", 1977; СПб.: A-cad, 

1994. 

50. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. / Пер. с ит. – ТОО ТК "Петрополис", 1998. 

51. Якобсон Р. Два вида афатических нарушений и два полюса языка // Язык и бессознательное. – М.: 

Гнозис, 1996. – С.46 -52. 

 


