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1. Вступ 

 

 Навчальна програма дисципліни "Екфраза в сучасному 

літературознавчому сприйнятті" складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки докторів філософії спеціальності 035 Філологія. 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і методика 

аналізу художніх творів, що демонструють екфрасисну поетику. 

 Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Викладається на другому році навчання (2-й семестр)  

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Екфраза як засіб інтертекстуального мислення в сучасній літературі.   

2. Варіанти прояву екфрази в художньому творі. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – ознайомити аспірантів з екфразою як актуальним художнім 

явищем, присутнім в сучасній літературі. Сформувати теоретичні знання у 

галузі новітніх методів аналізу  інтертекстів, якими виступають модерні й 

постмодерні твори, ускладнені екфрастичним компонентом. 

 Завдання: викладення існуючих теоретичних підходів до вивчення 

екфрази (екфрасису); з’ясування специфічних ознак і ролей екфрази в 

художньому творі; вироблення у слухачів загальнотеоретичних та 

практичних навичок аналізу творів, ускладнених екфрасисом. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

таких компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синте-зу, 

генерування нових ідей. 

ЗК-2. Здатність до пошуку, систематизації та критичного аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК-3. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження із 

застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК-1. Здобуття глибинних знань у галузі філології, зокрема засвоєння 

основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану наукових філологічних знань, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

СК-2. Здатність збирати дані для філологічного дослідження, 

систематизувати та інтерпретувати їх. 

СК-3. Здатність аналізувати філологічні явища з погляду 

фундаментальних філологічних принципів і знань, класичних та новітніх 

дослідницьких підходів, а також на основі відповідних загальнонаукових 

методів. 



СК-4. Здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у галузі 

філології на основі розуміння їх природи, чинників упливу, тенденцій 

розвитку і з використанням теоретичних та експериментальних методів. 

СК-5. Здатність до реалізації завдань міждисциплінарних філологічних 

досліджень. 

СК-6. Здатність планувати й організовувати професійну та науково-

інноваційну діяльність у галузі філології, зокрема в ситуаціях, що потребують 

нових стратегічних підходів. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН-1. На основі системного наукового світогляду аналізувати складні 

явища суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній 

діяльності, застосовувати емпіричні й теоретичні методи пізнання. 

ПРН-2. Знати основні класичні та новітні філологічні концепції, 

фундаментальні праці конкретної філологічної спеціалізації, глибоко 

розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі дослідження. 

ПРН-3. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й 

узагальнення різних наукових поглядів у галузі дослідження, формулювати й 

обґрунтовувати власну наукову концепцію. 

ПРН-4. Обирати адекватну предмету філологічного дослідження 

методологію, запроваджувати сучасні методи наукових досліджень для 

розв’язання широкого кола проблем і завдань у галузі філології.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати:  

- Теоретичні постулати, пов’язані з поняттям екфрази. 

- Історію виникнення та існування екфрасисної поетики протягом 

століть. 

- Основоположні показники екфрази і принципи її існування у 

новітньому тексті. 

- Зв'язок екфрасису з провідними напрямами і течіями в художньо-

естетичному процесі (екфраза в античній та середньовічній 

літературі; екфраза в романтизмі та реалізмі; екфраза в модерних 

течіях 20 – 21 ст.).  

вміти:  

- Вилучати, систематизувати, називати ознаки екфразисного 

мислення в літературних творах різних художньо-естетичних епох. 

- Використовувати методики аналізу екфрази у контексті твору. 

- Знаходити і називати принципи індивідуально-авторського 

використання екфрази. 

- Використовувати отримані теоретико-методичні знання в 

подальшій професійній діяльності.  

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредити ЄКТС. 



2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Екфраза як засіб інтертекстуального мислення 

в сучасній літературі.   

Тема 1. Поняття про екфразу (екфразис) як напрям художнього 

мислення і як художній прийом, орієнтований на міжвидовий синтез. 

Екфраза як показник дифузних явищ у мистецтві. Сучасне сприйняття 

екфрази - відтворення одного виду мистецтва засобами іншого. Виникнення і 

розвиток мистецтва екфрази. Історія вивчення  екфрази в європейській та 

вітчизняній науці.  

Тема 2. Принципова діалогічність екфрасиу, його орієнтованість на 

міжвидові сполучання. Різновиди екфрази: ілюстрація до епзоду; 

концептуальне прочитання художнього тексту засобами іншого виду 

мистецтва (кіно, театральна постанова, живописне та музичне відтворення 

теми). Екфразис як метафора. 

Тема 3. Основні прийоми екфрази: візуальне відтворення образу в 

літературному тексті;  вербальне відображення картини; речитатив як форма 

супроводу музичного твору; комплексна (філософсько-естетична) модель 

відтворення загального змісту великого твору   

Тема 4. Екфраза в мистецтві художньо-естетичних епох. Екфрзис, 

реалізований в: а) мистецтві Давньої Греції, мистецтві епохи Відродження і 

Класицизму; екфраза в романтизмі і реалізмі. Екфраза в мистецтві ХХ-XXI 

ст. (модерн, авангард, постмодерн). 

 

Змістовий модуль 2.  Варіанти прояву екфрази в художньому творі. 

Тема 5. Знакова природа екфрази, способи її виявлення. Виокремлене 

місце твору (його фрагмент), де виявлено «прагнення знака до подолання 

свого статусу знака». Іконічні витоки такого знака. Сакральність такого 

екфрасиса. 

Тема 6. Філософська природа екфрасиса: невичлененість живописного 

образу із загального контексту буття. Прояви одвічного мислення людини в 

екфрасісеному контексті.    

Тема 7. Змістовотворна функція екфрази. Жанр діалогічної сценки,  

призначеної для поглиблення уяви читача про текст авторського витвору. 

Вплив екфрази на розвиток «подвійної дії твору». 

Тема 8. Екфраза як метафора ідейного змісту нового твору. Способи 

утворення інтертексту за допомогою екфрази. Розширення і переосмислення 

міметичної природи тексту за допомогою екфрази. 

Основні висновки лекційного матеріалу. 
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znakov 
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poezii-iva-bonfua-ot-teatralizatsii-k-ekfrasisu 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік 

 

5. Методи діагностики успішності навчання 

 Оцінювання співбесід за конкретною темою, усних відповідей, 

письмових завдань, що виносяться на самостійне опрацювання, усної (чи 

письмової) відповіді під час складання заліку. 
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