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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

вечірня 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3/3 

 

годин – 90/90 

 

залікових модулів – 

1/1 

 

змістових модулів – 

2/2 

 

  

 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

035 Філологія 

(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

Третій (доктор 

філософії) 

За вибором аспіранта 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

16 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

 14 год. 14 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60  год.  60 год. 

Форма підсумкового 

контролю: 

ЗАЛІК  

 

 

 

  



1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

У ситуації  загальної інтертекстуальності сучасної зарубіжної літератури 

проблема уведення «іншого» тексту до тексту новітнього (ЕКФРАЗА) постає 

як значуща і актуальна. Вивчення дисципліни передбачає літературознавчу 

ідентифікацію модерної свідомості у його ціннісному (естетичному) та 

текстотворчому аспектах. З теоретичних питань про свою значущість 

заявляють такі загально-літературознавчі  категорії, як  «текст», «контекст», 

«інтертекст», «новий художній твір». Визначаються прийоми і способи 

запозичень: пряме та опосередковане цитування; інтонаційний перегук; 

натяк; міжвидовий жанровий синтез.  

Мета і задачі курсу: ознайомити аспірантів з принципами та 

прийомами переосмислення класичних текстів  сучасними авторами, 

варіантами існування «іншого» у «своєму» (новому) творі. Вивчення 

предмету передбачає засвоєння теоретичних основ розпізнання екфрази та 

формування професійних компетентностей у просторі літературознавчого 

аналізу, а також вироблення  навичок інноваційного сприйняття сучасних 

художніх текстів.. 

Теоретичне підґрунтя курсу засноване на пізнанні сучасного стану 

вивчення екфрази, теорії та концепцій щодо аналізу літературного матеріалу.  

Методи, що пропонуються при вивченні курсу, орієнтують аспіранта на 

подальше осмислення  та використання  порівняльно-історичного, структурно-

семантичного, контактно-генентичного, герміневтичного та філософсько-

антропологічного методів дослідження художнього тексту. 

Завдання. Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

елементів таких компетентностей,  необхідних у професійній роботі: 

 

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  

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.  

 

Вибір літературного матеріалу для аналізу значною мірою зумовлений 

необхідністю визначення генезису модернізму і постмодернізму і сучасних 

форм реалізму  як основних художніх феноменів літературного процесу 

кінця ХХ–початку XXI ст. У викладенні матеріалу зберігається тенденція 

урахування своєрідності національних літератур (це стосується як літератур 

Західної Європи, так і США).  

 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. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Вечірня форма 

У
сь

о
г

о
  

у тому числі 

У
сь

о
г

о
  

у тому числі 

л п/с лаб інд ср л п/с лаб інд ср 

1             

Змістовий модуль 1. Екфраза як міжвидове художньо-естетичне поняття 

Тема 1. Поняття 

про екфразу 

(екфразис). 

Теоретичні 

чинники, 

категоріальний 

ряд. 

10 2 2   6 10 2 2   6 

Тема 2. 

Принципова 

діалогічність 

екфрасису, його 

орієнтованість 

на міжвидові 

сполучання  

10 2 2   6 10 2 2   6 

Тема 3. Основні 

прийоми 

екфрази: 

візуальне та 

вербальне в 

екфразі.  

10 2 2   6 10 2 2   6 

Тема 4. Екфраза 

в мистецтві 

художньо-

естетичних епох.  

18 2 4   12 18 2 4   12 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

48 8 10   30 48 8 10   30 



Змістовий модуль 2. Варіанти прояву екфрази в художньому творі. 

 

Тема 5. Знакова 

природа 

екфрази, 

способи її 

виявлення  

8 2 2   4 8 2 2   4 

Тема 6. 

Філософська 

природа 

екфрасісу. 

Прояви 

одвічного 

мислення 

людини в 

екфрасисному 

контексті.    

 

8 2    6 8 2    6 

Тема 7. 

Змістовотворна 

функція 

екфрази. Вплив 

екфрази на 

розвиток 

«подвійної дії 

твору». 

  

12 2    10 12 2    10 

Тема 8. Екфраза 

як метафора 

ідейного змісту 

нового твору. 

Способи 

утворення 

інтертексту за 

допомогою 

ефрази.  

14 2 2   10 14 2 2   10 

Разом за 

змістовим 

модулем  2 

42 8 4   30 42 8 4   30 

Усього годин 90 16 14   60 90 16 14   60 

 

5. Методи навчання 

Лекція, практичні (семінарські) заняття, дискусія, постановка й 

обговорення проблемних питань, виконання самостійних завдань, робота з 

джерелами художньої, наукової та мас-медійної літератури. 

 

6. Методи контролю 

Оцінювання усних відповідей, письмових завдань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, презентацій за обраною темою, усна (письмова за 



вибором) відповідь під час складання заліку. 

 

7. Питання для підсумкового контролю (залік) 

1. Загальне поняття про екфразу (екфрасис), теоретичне обґрунтування 

цієї категорії художності. 

2. Індивідуальна міфологія екфрази (за розвідками Р. Якобсона). 

3. Екфраза в напрацюваннях О. Флакера. 

4.  «Слова і речі» М. Фуко: проблема міжкультурного переосмислення 

образу.  

5. Екфраза в модернізмі. 

6. Екфраза в романтичному і реалістичному мистецтві. 

7. Екфрасис і Авангард. 

8. Екфрасис в постмодерному мистецтві. 

9. Загальнофілософська природа екфрасічсу. 

10. Знакова систематика в екфразі. 

11.  Змістотворення екфрази (жанрово утворююча та сюжетна роль). 

12. Метафоріка екфрази. 
 

 

8. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

З
ал

ік
 

С
у
м

а 

  

З
м

іс
то

в
и

й
 

м
о
д
у
л
ь
 1

 

    

З
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в
и
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м
о
д
у
л
ь
 2

 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
 7

 

Т
 8

 

7 7 7 9 7 7 9 7 

60 40 100 

 

 

9. Розподіл залікових балів, які отримують аспіранти 

Залік здійснюється способом усного (за бажанням – письмового)  опитування, 

залікової співбесіди, через презентацію окремого питання.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового для заліку 



діяльності проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 
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