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Вишницька Юлія Василівна, доцент кафедри світової літератури, 

доктор філологічних наук, доцент.  

1. Науково-практична галузь: літературознавство.  

2. Напрям: теорія літератури, українська література, міфопоетика.  

3. Терміни виконання: 2010 – дотепер.  

4. Досліджено: окреслено проблемне поле питань, пов’язаних із дефініцією, 

дескрипцією та пошуком релевантних алгоритмів інтерпретації та дешифрування 

міфологічного сценарію в літературознавстві; описано змістові та формальні 

параметри сучасних літературних міфосценаріїв;  реконструйовано семіотичну 

модель міфосценарію як багаторівневого конструкту;  окреслено й проаналізовано 

корпус міфологем-репрезентантів із виокремленням їх фоново-культурологічної, 

етнічної та індивідуально-авторської іпостасей у художніх текстах новітньої доби;  

запропоновано літературознавчу типологізацію міфологічних сценаріїв, що 

ґрунтується на семіотичному підході, й створено алгоритми моделювання сценаріїв 

різних типів; досліджено індивідуально-авторські інтерпретації міфологічних 

сценаріїв як прояви символічної міфомоделі, визначено та реконструйовано 

сценарні варіації ритуалу ініціації, космогонічних, есхатологічних, близнюкових 

міфів у літературних творах помежів’я XX–XXI століть, а також обґрунтовано 

поліваріантне ідіостильове прочитання сакральних міфосценаріїв із визначенням 

корелятивних зв’язків між прецедентними міфосценаріями та неоміфологічними 

ідіостильовими моделями; проаналізовано симулятивну семіотичну модель 

міфосценарію на матеріалі  публіцистичних текстів часопису «Критика». 

5. Дослідження апробовані: виступи на міжнародних і всеукраїнських 

конференціях, написання та друк понад 40 статей, у тому числі й у 

закордонних виданнях.  

6. Практичні результати: розробка курсів з «Історії зарубіжної 

літератури», «Аналіз та інтерпретація художнього твору», «Наукові стратегії 



гуманітаристики»; навчальні посібники для вищих навчальних закладів: 

«Історія зарубіжної літератури межі ХІХ–ХХ століть» (192 с); «Аналіз та 

інтерпретація художнього тексту: навчально-методичний посібник зі 

спецкурсу із зарубіжної літератури» (204 с.), «Історія української літератури: 

XX– поч. XXI ст.: у 3 т..» (у співавторстві), монографія «Міфологічні сценарії 

в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах» (614 с). 

 7. Теоретичні результати: введено до наукового обігу поняття 

міфологічного сценарію як семіотичної єдності прецедентних текстів та їх сучасних 

експлікацій; обґрунтовано правомірність та вартісність наукової рефлексії 

міфосценаріїв у сучасному літературно-художньому та літературно-

публіцистичному дискурсах; створено семіотичні моделі міфологічних сценаріїв на 

матеріалі текстів художнього та публіцистичного дискурсів як репрезентантів 

сакрально-символічної та профанно-симулятивної міфопарадигм; відрефлектовано 

алгоритми прочитання міфологічного сценарію як єдиного семіотичного 

конструкту, феномен якого зумовлений кореляцією різноманітних дискурсів 

(художнього, публіцистичного, політичного, рекламного тощо); уніфіковано 

термінологічний апарат та відкориговано методику структурно-семіотичного 

аналізу стосовно міфологічного сценарію; набуло подальшого розвитку вивчення 

сакральної та симулятивної проекцій міфу в літературному дискурсі. 

8. Перспективи дослідження: зіставлення семіотичних моделей 

міфологічних сценаріїв в українській та зарубіжній (зокрема польській, 

литовській) літературі ХХ–ХХІ століть; реконструкція сценаріїв протистояння 

та спротиву як експлікації дуалістичних міфів і віддзеркалення процесів 

десакралізації та реміфологізації архаїчної міфології в сучасній українській та 

зарубіжній публіцистиці. 


