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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Тема: Форми та механізми міжлітературного процесу 

План 
1. Класифікація форм міжлітературного процесу. 
2. Генетико-контактні зв'язки: їх понятійний апарат та 

механізми функціонування. 
3. Проблеми типології. Типологічні сходження. 
4. Поняття традиційних образів та сюжетів у світлі 

літературної компаративістики. Специфіка їх художнього 
існування в літературі та культурі. 

Методичні рекомендації 

Готуючись до заняття, з' ясуйте значення поданих у наведеній 
таблиці термінів, доберіть по декілька прикладів-ілюстрацій до 
кожного з понять. 

Типи міжлітературних зв'язків 
Контактні зв'язки Генетичні зв'язки Типологічні 

сходження (збіги) 
• Особисті зв'язки • Запозичення На рівнях : 
письменників • Наслідування Мікроструктури 

в 
кі 
з 

"и 

• Інонаціональна 
тематика 

• Стилізація 
• Ремінісценції 

(теми, ідеї; 
проблематики; 

з • Переказ • Алюзії сюжету, 
ни

х 

ту 

а р 
е т і л 

іж і м 
и д и 

И 

• Переспів 
• Адаптація 
• Інсценізація 
• Цитація 
• Парафраза 

• Травестіювання 
• Пародіювання 
• Плагіат 

композиції; 
образної системи; 
системи 
віршування; 
типу тропів і 
фігур; 
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Продовження таблиці 
ди

 м
іж

лі
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 • Наукова 
розробка проблем 
інонаціональної 
літератури 
• Критична 
оцінка творчості 
інонаціонального 
письменника 
• Переклад Переклад 

поетики жанру). 
Макроструктури 
(течії; 
напряму; 
стилю; 
творчого методу). 

к и 

Поясніть специфічну позицію перекладу. 
З'ясуйте також значення рівновидів генетико-контактних 

зв'язків у літературі: зовнішніх і внутрішніх, прямих та 
опосередкованих. Зверніть увагу на такі форми міжлітературних 
зв'язків: а) за участю сторін: однобічні, двобічні, багатобічні; 
б) за участю посередників: прямі (безпосередні) та непрямі 
(опосередковані); в) за складом: однорідні, змішані; г) за тенденцією 
розвитку: зближення, розходження, взаємодоповнювання. 

Поясніть сутність суспільно-історичних, літературних і 
психологічних передумов типологічних сходжень. Які з них 
найбільш вагомі і чому? 
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