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З ІСТОРІЇ КАФЕДРИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка –
найбільший вищий навчальний заклад ПМР, який функціонує з
1930 року. Саме тут, у складі філологічного факультету, 25 вересня 
1994 року, було створено кафедру української філології, яка є не 
тільки випусковою, а й загальноуніверситетською. Вона забезпечує 
викладання української мови як однієї з трьох офіційних на всіх фа-
культетах ПДУ імені Т.Г. Шевченка. Перед професорсько-виклада-
цьким складом ставилось багато завдань, які й досі є актуальними: 
забезпечення умов ефективного виконання закону Придністров’я
«Про мови в Придністровській Молдавській Республіці» від 1992 р.;
активне впровадження української мови у навчальний процес
університету; виховання національно свідомої, всебічно розвиненої 
особистості, широко обізнаної з досягненнями вітчизняної та сві-
тової науки і культури; всебічна, якісна підготовка кваліфікованих 
спеціалістів у галузі мовознавства та літературознавства, конку-
рентоспроможних на ринку праці, здатних ефективно організувати 
культурно-освітню діяльність у навчальних закладах. Навчально-ви-
ховна робота кафедри побудована з урахуванням наступних прин-
ципів: цілеспрямованість, системність, послідовність, наступність, 
органічна єдність навчання та виховання, національна спрямо-
ваність, демократизація, культуровідповідність. 

У сприятливих умовах, які створює для розвитку кафедри керівниц-
тво вузу – ректор ПДУ ім.Т.Г. Шевченка Степан Іорданович Берил і 
директор Інституту мови та літератури ПДУ ім.Т.Г. Шевченка Василь 
Опанасович Панкрушев, викладачі кафедри української філоло-
гії роблять гідний внесок у виконання «Закону про функціонування
української мови» як однієї з офіційних у Придністров’ї: колектив ка-
федри виконує річне навчальне навантаження понад 16 тисяч годин, 
велику увагу приділяє профорієнтаційній роботі та проведенню при-
ймальної кампанії.
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На сьогодні кафедра української філоло-
гії посідає одне з провідних місць в Інституті 
мови та літератури.

Започаткувала кафедру української фі-
лології кандидат філологічних наук, доцент 
Наталія Володимирівна Убийвовк. 

Роботу нової структури починали лише 
троє викладачів, однак з року в рік кафедра 
зростала кількісно та якісно. 

З 2000 року кафедру очолювала стар-
ший викладач Марина Григорівна Чор-
на. Їй вдалося реалізувати ідею наукового 
співробітництва з університетами України. 
Адже успішний розвиток сучасного вищого
навчального закладу безпосередньо зале-
жить від співпраці з науковими установами 
різних рівнів.

Для читання лекцій студентам та викла-
дачам кафедри Придністровський держав-

ний університет запрошує з України провідних вчених-філологів. Серед 
них доктор педагогічних наук, професор М.І. Пентилюк з Херсонсько-
го державного педагогічного університету; доктор філологічних наук, 
професор М.І. Степаненко, нині ректор Полтавського університету

Директор ІМіЛ
В.О. Панкрушев

Ректор ПДУ ім.Т.Г. Шевченка
С.І. Берил

Засновник 
кафедри української 

філології
Н.В. Убийвовк
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ім. В.Г. Короленка. Протягом бага-
тьох років кафедра активно спів-
працює з Одеським національним 
університетом імені І.І. Мечни-
кова, з Південноукраїнським пе-
дагогічним університетом імені
К.Д. Ушинського. Відомі вчені з на-
званих вузів – доктор філологічних 
наук, професор Т.С. Мейзерська, 
кандидати філологічних наук, до-
центи О.Г. Шупта-В’язовська та 
В.І. Сподарець, член Національ-
ної спілки письменників України 
Д.Р. Шупта – забезпечували чи-
тання лекцій з історії української 
літератури, виразного читання та 

практики віршування для студентів денного і заочного відділень. 
У 2004 році на кафедрі української філології відкрилась заочна фор-

ма навчання.
З вересня 2009-2010 навчального року кафедру української філології 

очолює кандидат філологічних наук, доцент Марiя Львiвна Дружинець, 
за редакцією якої видається «Бібліографіч-
ний покажчик». Завідувач кафедри стала 
ініціатором і очолила авторський колектив
навчально-методичного посібника «Прак-
тикум з українського правопису», який го-
тується до видання. У планах М.Л. Дружи-
нець створити творчий науковий колектив, 
відкрити наукову лабораторію. Завідувач 
кафедри, як і директор Інституту мови та 
літератури професор Панкрушев В.О., дбає 
про наукове зростання викладачів та на-
лежний науково-методичний рівень кафед-
ри: забезпечення навчальних дисциплін 
посібниками та методичними розробками; 
участь у науково-практичних конференціях, 
симпозіумах, конгресах, семінарах; роботу 
над дисертаційними дослідженнями. З 2009 
року вже стало доброю традицією відзнача-
ти день заснування кафедри: з нагоди 15-річчя кафедри було прове-
дено круглий стіл «Стан і перспективи розвитку української філології 

Чорна Марина Григорівна

Дружинець Марія Львівна
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в ПМР»; до 16-ї річниці організовано зустріч з випускниками; 17 років 
діяльності кафедри придністровські філологи-україністи відзначали 
разом з колегами одеських вузів: науково-практичний семінар «Пре-
стижність української мови в сучасному суспільстві та функції мови» 
було проведено за участю кандидата філологічних наук, доцента ка-
федри української філології та методики навчання фахових дисциплін 
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К.Д. Ушинського» Форманової Світлани Вікторівни. 
До 18-річчя кафедри М.Л. Дружинець планує провести Міжнародну на-
уково-практичну конференцію «Міжкультурна комунікація: проблеми і 
перспективи».

Круглий стіл до 15-річчя кафедри
«Стан і перспективи розвитку української філології в ПМР»

 

Науково-практичний семінар до 
17-річчя кафедри «Престижність 
української мови в сучасному 
суспільстві та функції мови» 
веде кандидат філологічних наук, 
доцент С.В. Форманова
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У завідувача кафедри української філології є п’ять надійних заступ-
ників:

 

 

Старший викладач кафедри української філології А.О. Дубик є на-
уковим консультантом Республіканської науково-методичної ради з
української мови та літератури i головою профбюро Інституту мови
та літератури ПДУ ім. Т.Г. Шевченка. Викладач В.І. Щербина – член ме-

Заступник з 
профорієнтаційної роботи 

О.Л. Якимович

Заступник з навчальної роботи
О.П. Вартик

Заступник з наукової роботи
Т.О. Безсонова

Заступник з виховної 
роботи 

М.Г. Чорна

Заступник з організації 
практик 

Л.М. Мурзичева
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тодичної комісії Інституту мови та літератури; кожна робоча програма 
викладачів кафедри, відповідність її загальноприйнятим вимогам, скру-
пульозно перевіряється Валентиною Іванівною.

 
 

 

Сьогодні колектив кафедри української філології налічує 17 спів-
робітників, серед яких доктор філологічних наук, професор Васьків 
М.С., 3 кандидати філологічних наук, доценти: Дружинець М.Л., Прі-
совська Г.Є., Тімофєєв А.В., 7 старших викладачів: Безсонова Т.О., Вар-
тик О.П., Дубик А.О., Мурзичева Л.М., Третяченко А.В., Якимович О.Л., 
Чорна М.Г. та 6 викладачів: Замула І.С., Леонтьєва О.О., Пазіна Н.В., 
Ус С.О., Хлопова А.В., Щербина В.І. 

У педагогічному колективі працює 8 випускників кафедри. 
О.Л. Якимович і А.В. Третяченко закінчили заочну аспірантуру 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка та завершують дисертаційні роботи; 4 викладачів – здобувачі 
університетів Києва, Одеси, Тирасполя та Херсона. Старший лаборант 
кафедри – С.О. Ус, лаборант кафедри – В.О. Осадчук.

 

В.І. ЩербинаА.О. Дубик
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У 2011 році при кафедрі української філології було відкрито сек-
цію болгаристики, якою керує випускниця Пловдівського університету
І.О. Чікіна. 

 

Кафедра української філології

Чікіна Ірина Олександрівна
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На кафедрі працює чотири викладачі-сумісники:
 

К.ф.н., доц. Прісовська Г.Є.

Д.ф.н., проф. Васьків М.С. К.ф.н., доц. Тімофєєв А.В.

К.ф.н., доц. Дружинець М.Л.
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На сьогоднішній день кафедра має необхідну наукову, матеріально-
технічну базу, літературу і комп’ютерну техніку. Щороку поповнюється 
фонд навчально-методичної та наукової літератури, фонд періодичних 
видань, а це неабияке джерело для виконання практичних і лаборатор-
них завдань з української мови та літератури, а також для написання 
наукових робіт студентів та викладачів. 

За 17 років членами кафедри опубліковано понад 550 статей; видано 
понад 50 методичних посібників, зокрема з викладання курсу офіційної 
мови. На кафедрі є навчальні посібники з грифом Міністерства науки і 
освіти України, три монографії, Острозька Біблія, факсимільне видан-
ня Пересопницького Євангелія – дарунок Української Православної 
Церкви Московського Патріархату, що є безцінним скарбом для всієї 
української громади, а також докторська дисертація професора-суміс-
ника з Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка 
М.С. Васьківа.

Основний напрям роботи кафедри української філології: «Українсь-
ка філологія в історичному та сучасному аспектах». 

Кафедра працює над науковими темами: 
1. Актуальні проблеми дослідження і викладання української мови 

(етап – Етносоціопсихологічні аспекти функціонування української
мови в синхронії та діахронії). 

2. Вивчення українського літературного процесу: від усної народної 
творчості до сучасних письменників (етап – Жанрово-стильова спе-
цифіка української літератури).

Фахівці кафедри щороку беруть участь у семінарах, міжнародних на-
уково-практичних конференціях, складають методичні посібники, розро-
бляють програми наукових курсів. Яскравим прикладом наукової співпраці
філологів-україністів Придністров’я в масштабі республіки є участь ка-
федри в роботі науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
викладання української мови та літератури в організаціях освіти Придні-
стровської Молдавської Республіки», читання лекцій викладачами
кафедри на курсах підвищення кваліфікації вчителів та проведення
республіканських учнівських олімпіад з української мови та літератури. 

Кафедра брала участь у конференціях: «Стан і перспективи роз-
витку української філології в ПМР», «Покровські читання», а також 
у міжнародних конференціях (м. Кіровоград, м. Одеса, м. Вінниця,
м. Кам’янець-Подільський), у III-му Міжнародному конгресі україністів 
(м. Львів), у V Міжнародному симпозіумі україністів (м. Оломоуц – 
Чеська Республіка), у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Мовне і культурне розмаїття Придністров’я у дзеркалі етнічних та 
мовних процесів сучасності». 
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Завдання викладачів кафедри –
вивчити сучасну українську говір-
ку ПМР і укласти «Словник говорів 
Придністров’я».

 Окрім планових дисциплін, погли-
блене вивчення окремих проблем здій-
снюється шляхом викладання спец-
курсів та спецсемінарів, зокрема 
«Особливості вивчення УНТ», «Аналіз 
художніх творів», «Актуальні проблеми 
орфоепії» та інших.

Формуванню практичних навичок 
діяльності випускника кафедри українсь-
кої філології сприяють фольклорна, діа-
лектологічна та педагогічна практики, 
виконання курсових і дипломних робіт з 
української мови та літератури. Кожна з 
практик має свою програму, методичне 
забезпечення та чітку організацію. А твор-
чу взаємодію студентів і викладачів-мето-

дистів кафедри зі школою забезпечує ст.викладач Л.М. Мурзичева, яка 
відповідає за успішне проведення практик.

За академічними групами закріплені куратори (1 курс – А.О. Дубик,
2 курс – Л.М. Мурзичева, 3 курс – І.С. Замула, 4 курс – О.Л. Якимович,
5 курс – Т.О. Безсонова), які допомагають студентам адаптуватися у 
вузі, разом з відповідальною за навчальну роботу О.П. Вартик кон-
тролюють їх успішність, разом з відповідальною за виховну роботу
М.Г. Чорною – відвідування.

Особлива увага приділяється й формуванню високодуховної осо-
бистості педагога: проводяться щорічні культурно-просвітницькі заходи, 
присвячені Дню української писемностi та мови, святу Покрови, Шев-
ченківським дням i Дню слов’янської писемності та культури;
відбуваються традиційні зустрічі з письменниками, ветеранами та 
представниками дипломатичного корпусу Посольства України в РМ; 
організовуються бесіди, екскурсії, виступи у ЗМІ. 

Окремо слід відзначити й систематичну ґрунтовну профорієнтаційну 
роботу, якою керує О.Л. Якимович; чітко організовану наукову роботу, 
зокрема проведення щорічних студентських та професорсько-виклада-
цьких конференцій, яку очолює Т.О. Безсонова.

V міжнародний симпозіум 
україністів (м. Оломоуц – 

Чеська Республіка) 
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Студенти кафедри української 
філології беруть активну участь 
у становленні та розвитку кафед-
ри. Вони залучаються до наукової 
роботи, працюють над курсовими 
та кваліфікаційними роботами з 
української мови, літератури, ме-
тодики викладання мови та літе-
ратури. Останнім часом об’єктом 
їх досліджень стає реальний 
ономастичний простір українців 
Придністров’я, зокрема структур-
но-семантичні особливості прі-

звищ, динаміка чоловічого та жіночого іменника. 
 У квітні 2012 р. на базі ка-

федри української філології 
проведено I Міжнародну наукову 
студентську конференцію «Про-
блеми і проекції сучасного мов-
ного і літературного процесу». 
Майбутні філологи є постійними 
учасниками науково-практичних 
та просвітницьких конференцій, 
наукових форумів, які проводять-
ся у вищих навчальних закла-
дах, об’єднаних партнерськими 
узами: налагоджують культурні 
зв’язки зі своїми ровесниками 
23-х вузів України. 

Студенти активно залучаються до роботи в наукових об’єднаннях, 
зокрема до занять у літературному гуртку «Русалка Дністрова» (керів-
ник І.С. Замула), у мовознавчому гуртку «Рідне слово» (керівник 
О.О. Леонтьєва). Вони беруть участь у різноманітних творчих конкур-
сах, культурно-просвітницьких та розважальних заходах, змістовно ор-
ганізовуючи своє дозвілля. При кафедрі працює для абітурієнтів Школа 
юного філолога (керівник А.В. Хлопова). 

 

Науковий семінар до Дня української 
писемності та мови

Захист кваліфікаційної роботи 
«Динаміка особового іменника 

м. Тирасполя»
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Кафедра української філології є основним потенціалом Центру
української культури, який було відкрито у 2007 році на підставі дого-
вору про співробітництво між Придністровським державним універси-
тетом імені Т.Г. Шевченка та Міжнародною громадською організацією 
«Український центр «Співробітництво». Керівником ЦУК є секретар ка-
федри старший викладач А.В. Третяченко, провідним фахівцем – лабо-
рант кафедри В.О. Осадчук.

 

ЦУК – осередок української громади, динамічна модель. Функціональ-
ними напрямками його діяльності є загальнокультурний, православ-
ний, мовний, а пріоритетним – міжнародне культурне співробітництво. 
У ЦУК проводяться Шевченківські свята, Дні слов’янської писемностi 

О.О. ЛеонтьєваІ.С. Замула А.В. Хлопова

В.О. ОсадчукА.В. Третяченко
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та культури, святкові заходи, конкурси, тобто студенти беруть активну 
участь не тільки в науковому, але й культурно-просвітницькому житті. 

Велику допомогу й підтримку кафедрі української філології, ЦУК на-
дають ректор ПДУ ім. Т.Г. Шевченка професор Берил Степан Іорданович, 
директор Інституту мови та літератури професор Панкрушев Василь 
Опанасович, керівник Міжнародної громадської організації «Укра-
їнський центр «Співробітництво» Фоменко Володимир Геннадійович, за 
участю яких проводяться культурно-просвітницькі та наукові заходи. 

 

Викладачі кафедри української філології проводять наукові семіна-
ри, майстер-класи для філологів-україністів в Українському домі м. Ти-
располя, а студенти-філологи беруть участь у культурних заходах.

4-та річниця ЦУК відзначалася 
під гаслом 

 «Міцне коріння, барвиста крона»

Керівник Міжнародної 
громадської організації

 «Український центр 
«Співробітництво» 

В.Г. Фоменко
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Протягом багатьох років ка-
федра української філології 
плідно співпрацює зі Спілкою 
українців Придністров’я та твор-
чими об’єднаннями письмен-
ників, художників, музейників 
Придністров’я.

 За 17 років діяльності здій-
снено 12 випусків дипломо-
ваних фахівців – українських 
філологів. Понад 200 вчителів 
працюють у різних навчальних 
закладах Придністров’я, зокре-
ма у таких престижних, як Рес-

публіканський український теоретичний ліцей-комплекс «Джерела», 
Тираспольська гуманітарно-математична та Бендерська українська 
гімназії, а також в україномовних редакціях республіканських за-
собів масової інформації – газетах, на радіо та телебаченні ПМР. 
Про якість, тобто про рівень підготовки фахівців-філологів свідчить і 
те, що наші випускники стають аспірантами вузів України й успішно 
навчаються там. 

У 2009 році кафедра здійснила перший випуск студентів заочного 
відділення. 

З метою налагодження академічної співпраці між освітніми закла-
дами в галузі навчально-виховної та науково-дослідницької діяльності 
укладено угоди між кафедрою української філології та вузами України. 
Ми співпрацюємо з Південноукраїнським державним педагогічним уні-
верситетом імені К.Д. Ушинського; з Одеським національним універси-
тетом імені І.І. Мечникова; з Херсонськими державним педагогічним та
національним технічним університетами; з Житомирським державним 
університетом імені Т.Г. Шевченка; з Полтавським державним педагогіч-
ним університетом імені В.Г. Короленка; з Львівським національним уні-
верситетом імені І.Я. Франка; з Київським національним університетом 
імені Тараса Шевченка. 

Протягом багатьох років Державну атестаційну комісію ка-
федри очолювали доценти Сподарець Володимир Іванович
(Південноукраїнський державний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського), Марчук Олена Іванівна (Південноукраїнський
державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського), Баган
Олег Романович (Дрогобицький педагогічний університет імені
І.Я. Франка). Довгий час кафедра підтримує зв’язок з літераторами та 

«Андріївські вечорниці» 
в Українському домі



видавцями Одещини, які активно допомагають формувати і поповнюва-
ти літературний фонд, організовувати зустрічі з сучасними письменни-
ками – це наш партнер, голова благодійного фонду імені Івана та Юрія 
Лип Галина Олексіївна Дольник.

 Беручи до уваги основні завдання кафедри, професорсько-викла-
дацький склад приділяє особливу увагу якості професійної підготовки 
молодих фахівців. Ми усвідомлюємо необхідність міжвідомчої співпраці 
освітян і визначаємо перспективи в цій галузі. Пам’ятаємо, що голов-
ним напрямком модернізації системи освіти є перехід на освітні стан-
дарти IV і V поколінь. Такі завдання, як пріоритетні, поставлені перед 
Міністерством просвіти, перед Придністровським державним інститу-
том розвитку освіти і державним університетом імені Т.Г. Шевченка. На 
засадах освітньої політики ми повинні здійснити модернізацію освіти: 
дбати про розвиток гуманітарного простору, про гуманізацію освіти, про 
посилення особистісного виміру.

 На сьогоднішній день кафедра української філології посідає чільне 
місце в науково-педагогічному та громадському житті Придністровсько-
го державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вона має значний, досить 
потужний науковий потенціал, багато нерозкритих резервів і спроможна 
досягти успіху в модернізації гуманітарної освіти. 
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БЕЗСОНОВА 
ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Народилася 2 жовтня 1973 
року в селі Миколаївка Білго-
род-Дністровського району 
Одеської області, Україна.

У 1995 році закінчила 
Одеський державний універ-
ситет імені І.І. Мечникова.

Працює в ПДУ ім. Т.Г. Шев-
ченка:

з 1995 р. – викладач кафед-
ри української філології;

з 1999 р. – старший викла-
дач кафедри української філо-
логії.

Основний напрям науко-
вої роботи – мовознавство 
та лінгводидактика.

Головна проблематика 
наукових досліджень – усне 
мовлення в умовах полілін-
гвізму.

Загальна кількість наукових та методичних праць – 8.

Перелік публікацій

2002
1. Родинні найменування в епістолярії Лесі Українки // Актуальные 

проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических ус-
ловиях: Материалы международной научно-практической конферен-
ции. – Тирасполь, 2002. – С. 180-182.

2003
2. Комунікативний підхід до викладання і вивчення української мови 

як офіційної в ПДУ ім. Т.Г. Шевченка // Языковое сознание и практика 
межкультурной коммуникации: Материалы XI научной конференции 
профессорско-преподавательского состава филологического факуль-
тета .– № 3. – Тирасполь: РИО ПГУ, 2003. – С. 79-81.
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2004
3. Розвиток діалогічного мовлення студентів ВНЗ в умовах полікуль-

турного простору // Актуальні проблеми сучасної філології: Матеріали 
міжнародної науково–практичної конференції. – № 4. – Тирасполь: РВВ 
ПДУ, 2004. – С. 256-258.

2005
4. Формування й розвиток аудіативних умінь студентів ВНЗ в умовах 

полікультурного простору // Современные процессы межкультурного 
взаимодействия и языковая практика: Материалы международной на-
учно-практической конференции. – № 5. – Тирасполь: Изд-во Придне-
стровского университета, 2005. – С. 190-191. 

2006
5. Вступ до мовознавства. Навчально-методичний посібник для сту-

дентів 1 курсу спеціальності УМЛІМ. – Тирасполь, 2006. – 90 с. (Кафед-
ральне видання).

2007
6. Лінгводидактичні напрямки розвитку усного українського мовлення 

студентів ВНЗ // Взаимодействие культур и полилингвизм Приднестро-
вья: становление и развитие: Материалы международной научно-прак-
тической конференции. – № 6. – Т. 2. – Тирасполь: Приднестровский 
университет, 2007. – С. 4-8.

2008
7. Фонетика і фонологія. Навчально-методичний посібник для сту-

дентів філологічного факультету денної та заочної форми навчання. 
– Тирасполь, 2008. – 90 с. (Кафедральне видання).

2011
8. Розвиток усного українського мовлення студентів ВНЗ в умовах 

полікультурного простору Придністров’я // Приднестровское наследие. –
№ 3. – Тирасполь: Изд-во Приднестровского университета, 2011. –
С. 139-142.
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ВАРТИК
ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Народилася 16 лютого 
1968 року в с. Нікомавров-
ка Велико-Михайлівського 
району Одеської області,
Україна.

У 1991 р. закінчила Одесь-
кий державний університет 
ім. І.І. Мечникова. 

 З 2000 року працює стар-
шим викладачем кафедри укра-
їнської філології Інституту 
мови та літератури Придні-
стровського державного уні-
верситету ім.Т.Г. Шевченка. 

Основний напрям науко-
вої роботи – українське літе-
ратурознавство. 

Головна проблематика 
наукових досліджень – жан-
рові особливості сучасної
літератури. 

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 9.

Перелік публікацій

2002
1. Специфіка художньої літератури як мистецтва слова // Педагоги-

ческий поиск.– № 1-2 (9-10). – Тирасполь, 2002. – С. 228-230.
2. Суть комічного і способи її організації в художньому тексті на ма-

теріалі усмішок Остапа Вишні // Материалы международной научно-
практической конференции 27-29 мая 2002 г. – Тирасполь: РИО ПГУ, 
2002. – С. 218-222.

2003
3. Історія розвитку українського роману та його різновидів // Язы-

ковое сознание и практика межкультурной коммуникации: Материалы
XI научной конференции профессорско-преподавательского состава 
филологического факультета. – Тирасполь, 2003. – С. 81-83.
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2004 
4. Вираження засобів комічного та сатиричного в «Зенітці»

О. Вишні // Актуальні проблеми сучасної філології: Материалы меж-
дународной научно-практической конференции. – Тирасполь, 2004. –
С. 57-59. 

5. Комунікативні та культурологічні можливості роботи з текстом при 
вивченні української мови як офіційної // Совершенствование качества 
университетского педагогического образования: Материалы респуб-
ликанской научно-практической конференции. – Тирасполь, 2004. –
С. 186-187.

2005
6. Драматична поема в системі жанрів Ліни Костенко // Современ-

ные процессы межкультурного развития и языковая практика: Матери-
алы международной научно-практической конференции. – Тирасполь, 
2005. – С. 189-190. 

2006
7. Вивчення української мови як офіційної у Придністровському дер-

жавному університеті ім. Т.Г. Шевченка // Збірник Інституту філології і 
журналістики Вінницького державного університету імені М. Коцюбинсь-
кого. – Філологічні студії. – Вип. 4. – Вінниця, 2006 . – С. 303-304.

2008
8. Вивчення української мови на народознавчій основі в ПДУ

ім. Т.Г. Шевченка // Новітні методи викладання української мови та
літератури: Матеріали міжнародної конференції. – Бельци, 2008. –
С. 53-55.

9. Особистісно-орієнтований підхід під час вивчення української 
мови в ПДУ ім. Т.Г. Шевченка // Розвиток освіти українською мовою 
в Придністров’ї: реалії, проблеми, перспективи. – Рибниця, 2010. –
С. 59-61.
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ВАСЬКІВ 
МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
 
Народився 5 жовтня

1963 року в с. Доброгостів 
Дрогобицького району Львівсь-
кої області.

 З 1981 по 1986 рік навчався 
у Дрогобицькому державно-
му педагогічному інституті 
ім. Івана Франка. Доктор 
філологічних наук, профе-
сор кафедри журналістики 
Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені 
Івана Огієнка та кафедри
української філології Інсти-
туту мови і літератури При-
дністровського державного
університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1990 року асистент ка-
федри української літератури 
Запорізького державного уні-
верситету. У липні 1997 року 

захистив кандидатську дисертацію «Творчість Генрика Сенкевича у 
контексті українсько-польських літературних взаємин» . 

З 1997 року старший викладач кафедри теорії літератури та 
журналістики Запорізького державного університету, з лютого
1999 року – доцент цієї кафедри. У квітні 2001 року отримав атес-
тат доцента і очолив згодом випускову кафедру для спеціальності 
«Журналістика». Заступник декана філологічного факультету ЗДУ 
з навчальної роботи. З грудня 2003 року по серпень 2004 року декан
факультету масових комунікацій Запорізького інституту імені 
гетьмана П. Сагайдачного МАУП. 

З 2003 року член Національної спілки журналістів України. З 2002-
2004 рр. автор і ведучий програми «Ukraina incognita» на ТРК «Алекс» 
(м. Запоріжжя), літературний редактор газети «Регион-экспресс» 
(м. Запоріжжя).

Із серпня 2004 року доцент кафедри української літератури 
Кам’янець-Подільського державного університету, з вересня 2005 
року – завідувач кафедри теорії та історії журналістики й українсь-
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кої літератури, реорганізованої з лютого 2009 року в кафедру жур-
налістики. З червня 2007 року обраний вченою радою К-ПДУ на посаду 
професора кафедри теорії та історії журналістики й української лі-
тератури. 

 У травні 2010 року, достроково закінчивши докторантуру Ін-
ституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, захистив докторську 
дисертацію «Романні форми в українській експериментальній літе-
ратурі 1920-30-х рр.: генеза, проблематика, жанрові модифікації й 
різновиди» за спеціальностями 10.01.01 – українська література і 
10.01.06 – теорія літератури. З вересня 2010 року завідувач кафедри 
журналістики Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка. 

Викладає літературознавчі дисципліни у Придністровському 
державному університеті ім. Т.Г. Шевченка та Київському славіс-
тичному університеті. Член журі обласного та міського конкурсу 
із захисту учнівських наукових робіт МАН. Член редколегії міжна-
родного збірника наукових праць «Людина у просторі часу» (Кау-
нас, Литва).

 Здійснює керівництво над виконанням колективної наукової теми 
кафедри «Текст як основна одиниця комунікації». 

Керує проблемною науковою групою «Роман як жанр. Українська 
романістика і періодика 20-50-х рр. ХХ ст.». 

М.С. Васьків нагороджений почесною грамотою управління куль-
тури Запорізької міської ради, грамотою Запорізького державного 
університету, двома грамотами і листом подяки від ректора За-
порізького державного університету, дипломом Літньої літерату-
рознавчої школи, листами подяки від Кам’янець-Подільської міської 
ради і деканату філологічного факультету Придністровського 
державного університету ім. Т.Г. Шевченка (м. Тирасполь), на-
грудним знаком Кам’янець-Подільського державного університету 
«За вагомий внесок у розвиток освіти та науки». Закінчив курси 
підвищення кваліфікації при Центральному інституті післядип-
ломної педагогічної освіти АПН України за категорією «завідувачі 
кафедр».

Основний напрямок наукової роботи: історія української літе-
ратури та теорія літератури.

Головна проблематика наукових досліджень: українська ро-
маністика 20 ст.; мандрівний нарис 1920-1930 рр.; українсько-польські 
літературні взаємини; українська література кінця 20-21 ст.; проб-
лематика ЗМІ; історія журналістики.

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 128.
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30. Тестові завдання з орфографії та орфоепії сучасної української 
мови (з орфоепічним коментарем): Навчальний посібник / За редакцією 
М.Л. Микитин-Дружинець. – Одеса: Астропринт, 2009. – 340 с. (з гри-
фом Міністерства освіти і науки України).

31. Трансформація гуманітарної освіти як перспективи розвитку
української мови в ПМР // Актуальні проблеми викладання української 
мови та літератури в організаціях освіти ПМР. – Тирасполь: ДОЗ ПДІРО, 
2009. – С.4-9.

32. Українська мова: Орфографія. Орфоепія: Тестові завдання: 
Навч. посіб. / За ред. М.Л.Микитин-Дружинець. – К.: ВЦ «Академія», 
2009. – 336 с. (з грифом Міністерства освіти і науки України).

2010
33. Інновації в лінгвістичному просторі Придністров’я // Культур-

но-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этноязыко-
вых процессов современности: Материалы международной на-
учно-практической конференции, посвященной 80-летию Инсти-
тута языка и литературы. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 
2010. – С. 79-81.

34. Мотиваційна база сімейно-родових та колективно-територіаль-
них прізвиськ Стрийщини // Записки з ономастики. – Вип. 13. – Одеса: 
Астропринт, 2010. – С. 84-92.

35. Орфоепія лексем на сторінках західноукраїнських пам’яток 
ХІХ ст. // Мовознавчі студії. – Вип. 2. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 
С. 276-284.

36. Орфоепія українських голосних: історія та реалії // Ukrainica 4. – 
Olomouc, 2010. – С. 42-47.

37. Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Ор-
фоепія. Графіка / За ред. М.М. Фащенко / Авт. колек. Фащенко М.М., 
Микитин-Дружинець М.Л. та ін. – Одеса, 2010. – 210 с. (з грифом Мініс-
терства освіти і науки України).

38.Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Гра-
фіка. Орфографія: Практикум: Навчальний посібник / За ред. М.М. Фа-
щенко / Авт. колек. Фащенко М.М., Микитин-Дружинець М.Л. та ін. – Київ:
ВЦ «Академія», 2010. – 176 с. (з грифом Міністерства освіти і науки 
України).

39. Сучасний стан та модернізація гуманітарної освіти в ПМР // 
Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній 
спільноті: сучасний вимір, проекція у майбутнє: Збірник матеріалів 
третьої міжнародної науково-практичної конференції.– Львів, 2010. – 
С. 373-377.



40. Сучасний стан та перспективи розвитку української мови
в ПМР // Розвиток освіти українською мовою в Придністров’ї: реалії, 
проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, 19 листопада 2010. – Рибниця, 2010. – С.17.

41. Сучасні прізвиська Стрийщини // Наукові записки. Філоло-
гічні науки (Мовознавство) – Вип. 89(3). – Кіровоград: РВВ КДПУ 
ім. В.Винниченка, 2010. – С.275-280.

2011
42. Словник українських говорів Одещини / За ред. О.І. Бондаря. – 

Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2011. – 
222 с.

43. Сучасний стан та модернізація гуманітарної освіти в ПМР // При-
днестровское наследие. – Вип. 4. – Тирасполь, 2011. – С. 147-150.
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ДУБИК 
АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Народилася 17 лютого 
1963 року в м. Києві. 

У 1984 році закінчила філо-
логічний факультет Київсько-
го державного педагогічного 
інституту ім. М. Горького.
З 1984 по 1991 рік працювала 
вчителем української мови та 
літератури в середній школі 
№ 3 м. Києва.

З 1999 року працює на ка-
федрі української філології 
ПДУ ім. Т.Г. Шевченка на по-
саді старшого викладача.

З 2005 року – голова
профбюро Інституту мови 
та літератури ПДУ
ім. Т.Г. Шевченка. 

З 2005 року – науковий кон-
сультант Республіканської 
науково-методичної ради з

української мови та літератури.
Основний напрям наукової роботи – українське мовознавство: 

історія української літературної мови, морфеміка, словотвір.
Головна проблематика наукових досліджень – функціонування 

складних слів в українській мові 17-18 століття. 
Загальна кількість наукових i науково-методичних праць – 22.

Перелік публікацій
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1. Деякі аспекти викладання української мови як офіційної на всіх 

факультетах університету // Актуальные проблемы межкультурной 
коммуникации в новых геополитических условиях: Материалы между-
народной научно-практической конференции 27-29 марта 2002 года. –
Тирасполь: РВВ ПДУ, 2002. – С.173-174.

2. Інтер’єктивація дієслівних форм // Педагогический поиск. – № 1-2 
(9-10). – Тирасполь, 2002. – С. 230-231.
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2003
3. Про словотвірну синонімію, омонімію та полісемію українських де-

риватів // Языковое сознание и практика межкультурной коммуникации: 
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РВВ ПДУ, 2003. – С. 83-87.
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4. Розвиток мовленнєвих умінь і навичок студентів у процесі вивчен-
ня української мови // Совершенствование качества университетского 
педагогического образования: Материалы республиканской научно-
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6. Трактування синтаксичної функції інфінітива у мовознавстві // 

Современные процессы межкультурного взаимодействия и языковая 
практика: Материалы международной научно-практической конферен-
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7. Українська мова. Навчально-методичний посібник для студентів
педагогічного факультету заочної форми навчання. – Тирасполь:
Вид-во Придністровського університету, 2005. – 110 с.
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8. Прикметникові композити в актовій мові 17-18 століття // Взаимо-

действие культур и полилингвизм Приднестровья: становление и разви-
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9. Модульно-рейтингова система оцінювання навчальної діяльності 
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Морфонологія: Навчально-практичний посібник (для студентів заочної 
форми навчання). – Тирасполь: Вид-во Придністровського університе-
ту, 2009. – 80 с.
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11. Аношкіна І.О., Дубик А.О. Українська мова (офіційна) та літерату-

ра. Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової 
атестації. 9 клас. – Тирасполь: ДОЗ «ПДІРО», 2010. – 90 с.
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13.Пакти і Конституція прав і вольностей війська запорозького.
Конституція Пилипа Орлика. (Бендерська Конституція). – Бендери: 
«Поліграфіст», 2010. – 76 с. (Переклад слів у тексті 18 століття су-
часною російською мовою, їх адаптація, коректорська правка).

14. Порівняння в художньому мовленні Ірен Роздобудько (на ма-
теріалі твору «Все, що я хотіла сьогодні…») // Культурно-языковое 
многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов сов-
ременности: Материалы международной научно-практической конфе-
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конференції 19 листопада 2010. – Рибниця, 2010. – С. 72-74. (Наукове 
рецензування збірника).

17. Українська мова та література. 5 клас. – Тирасполь, 2010. – 
320 с. (Науковий консультант).
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18. Афікси за ступенем подібності словотворчих значень // Педаго-

гический вестник Приднестровья.– № 2. – Тирасполь: ДОЗ «ПДІРО», 
2011. – С.280-285.

19. Морфологія: Навчально-методичний посібник для студентів за-
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університету, 2011. – 65 с. 
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21. Дубик А.О., Щербина В.І. Основи української мовленнєвої діяль-
ності: Навчально-практичний посібник для студентів заочної форми 
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ЗАМУЛА 
ІРИНА СЕРГІЇВНА

 
Народилася 12 грудня 

1985 року в с. Катеринів-
ка Кам’янського району 
Придністров’я.

У 2008 р. закінчила з
відзнакою Придністровсь-
кий державний університет
ім. Т.Г. Шевченка.

Працює в ПДУ ім. Т.Г. Шев-
ченка з 2008 року викладачем 
кафедри української філології 
Інституту мови та літера-
тури.

Основний напрям науко-
вої роботи – українська літе-
ратура.

Головна проблематика 
наукових досліджень – пси-
хологічні колізії у творах су-
часних письменників.

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 2.

Перелік публікацій
 

2010
1. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у 

школі з російською мовою навчання // Розвиток освіти українською мо-
вою в Придністров’ї: реалії, проблеми, перспективи: Матеріали міжна-
родної науково-практичної конференції 19 листопада 2010. – Рибниця, 
2010. – С. 66-68.

2. Психолого-психічна колізія в романі С. Процюка «Тотем» // Мов-
но-культурне розмаїття Придністров’я у світлі етномовних процесів 
сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 
присвяченої 80-річчю Інституту мови і літератури. – Тирасполь: Вид-во 
Придністр. ун-ту, 2010. – С.83-85.
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ЛЕОНТЬЄВА 
ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Народилася 18 грудня 1983 ро-
ку в с. Суклея Слободзейсько-
го району Придністровської 
Молдавської Республіки.

У 2006 році закінчила з 
відзнакою Придністровсь-
кий державний університет
ім. Т.Г. Шевченка.

З 2006 р. працює виклада-
чем кафедри української філо-
логії Інституту мови та лі-
тератури Придністровського 
державного університету ім. 
Т.Г. Шевченка. 

Основний напрям на-
укової роботи – українське 
мовознавство: фразеологія, 
лексикологія; методика викла-
дання української мови.

Головна проблематика 
наукових досліджень – фун-
кціонування фразеологізмів у 
сучасному мовному процесі.

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 3.
 

Перелік публікацій

2007 
1. Історична основа й образи першохристиян у драмі Лесі Українки 

«Руфін і Прісцiлла» // Покровські читання: Збірник наукових доповідей. 
– Тирасполь, 2007. – Кн. 9. – С. 139-142.

2009 
2. Роль православ’я у розвитку літератури // Історія літератури 

Придністров’я. – Тирасполь, 2009. – Т. II. – С. 289-297.

2011
3. Роман Андрія Кокотюхи «Легенда про безголового» як зразок

українського детективу // Сборник материалов 6 международной на-
учно-практической конференции «Михаило-Архангельские чтения»,
17 ноября 2011 г. – Рыбница, 2011. – С. 70-72.
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МУРЗИЧЕВА 
ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА

Народилася 8 квітня 1951 ро-
ку в с. Щасливка Доманівського 
району Миколаївської області. 
У 1970 році закінчила Балтсь-
ке педучилище, а в 1977 році 
Одеський державний універси-
тет ім. І.І. Мечникова. 

Працює в Інституті мови 
та літератури Придністровсь-
кого державного універ-
ситету ім. Т.Г. Шевченка з 
1997 р. – старшим викладачем 
кафедри української філології.

Основний напрям науко-
вої роботи – українське мо-
вознавство: синтаксис, куль-
тура мовлення.

Головна проблематика 
наукових досліджень – куль-
тура мовлення та міжмовні 
зв’язки. 

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 26.

Перелік публікацій

2001
1. Мовні засоби художньо-образної конкретизації та деталі у романі 

О. Гончара «Прапороносці» // Взаимодействие языков и формирование 
речевой культуры личности. – Тирасполь: РИО ПГУ, 2001. – С. 87-90.

2. Мурзичева Л.М., Убийвовк Н.В. Покровонько, покрий мою голо-
воньку // Покровские чтения. – Книга 2-3. – Тирасполь, 2001. – С.18-19.

3. Синтаксис простого речення. Методичний посібник. Матеріали 
для лекційних та практичних занять із сучасної української літературної 
мови для студентів IV курсу філологічних факультетів. Комп’ютерний 
варіант. – Тирасполь, 2001. – 72 с.

4. Слово в сучасних говорах /говірках/ української мови в Придні-
стров’ї // Вестник Приднестровского университета. – № 1. – Тирасполь, 
2001. – С. 50-53.
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5. Словосполучення як підпорядкована реченню синтаксична оди-
ниця // Тирасполь: педагогический поиск. – № 1-2. – Тирасполь, 2001. 
– С. 9-10.

6. Убийвовк Н.В., Мурзичева Л.М. Значення Пересопницького Єван-
гелія 1556-1561 рр. для української літературної мови // Покровские 
чтения. – Книга 2-3. – Тирасполь, 2001. – С. 71-72.
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ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА
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1954 року в с. Ближній Хутір 
Тираспольського району 
МРСР.

У 1976 року закінчила Бель-
цький державний педагогічний 
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мала кваліфікацію вчите-
ля німецької мови середньої
школи.
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ватель дитячого садка та 
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НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 
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ний аспект у дослідженні фразеології та лексикології української 
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языковых процессов современности: Материалы международной
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ПРІСОВСЬКА 
ГАЛИНА ЄВГЕНІВНА

Народилась 26 берез-
ня 1960 року в м. Одеса. У 
1982 році закінчила Одесь-
кий державний університет
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– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 70-76.
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14. Блакитний/синій кольори як вияв принципу моральності в ліриці 

Б.-І. Антонича // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: збірник за підсум-
ками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. 
– Вип. 8: у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський націо-
нальний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 2. – С. 55-58.

15. Вшановуючи славетного земляка (до 120-річчя від дня народжен-
ня М. Драй-Хмари) // Освіта, наука і культура на Поділлі: Збірник наукових
праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т. 14. – С. 448-453.

16. До проблеми книговидання в Кам’янці-Подільському // Соціаль-
ні комунікації сучасного світу: науково-теоретичний збірник / Гол. ред. 
О.М. Холод. – Запоріжжя, 2009. – С. 87-88.

17. Зображальна журналістика: навчально-методичний посібник. 
– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 132 с.

18. Парадигма блакитного кольору та його значень у поетичній струк-
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22. Вплив телевізійної реклами на дитячу психіку // Наукові праці 
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23. Докладність і глибина образу Мазепи в драмі Л. Старицької-
Черняхівської «Мазепа» // Культурно-языковое многообразие Придне-
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– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний універ-
ситет імені Івана Огієнка, ред.-вид. відділ, 2010. – С. 42-45.

29. Різноплановість малої прози Є. Ярошинської. – Вісник Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологіч-
ні науки / [редкол.: О.В. Кеба (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Поділь-
ський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 163-171.

30. Фольклористична діяльність Є. Ярошинської // Сучасні проблеми 
мовознавства і літературознавства (збірник наукових праць) / Відп. ред. 
І.В. Сабадош. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 302-305.

31. Формування й утвердження символічних інваріантів блакитного 
кольору в українській літературі початку ХХ ст. // Куляшоўскія чытанні: 
мат-лы міжнар. навук.-практ. канф. (29-30 красавіка 2010 г.): у 2 ч. – Ма-
гілёў: УА «МДУ імя А.А. Куляшова», 2010. – Ч. 2. – С. 144-149.
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ТРЕТЯЧЕНКО 
АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Народилася 22 листопада 
1980 року в м. Бендери. 

У 1998 році закінчила Тер-
нопільську загальноосвітню 
школу № 20 ім. Василя Симо-
ненка.

У 2003 році закінчила При-
дністровський державний уні-
верситет ім. Т.Г. Шевченка, 
у 2011 році – заочну аспіран-
туру Кам’янець-Подільського 
національного університету 
ім. Івана Огієнка за спеціаль-
ністю «Українська літерату-
ра».

Працює в ПДУ ім. Т.Г. Шев-
ченка:

з 2003 – викладачем-ста-
жером кафедри української фі-
лології; 

з 2004 р. – викладачем кафедри української філології; 
з 2011 р. – старшим викладачем кафедри української філології 

Інституту мови та літератури.
З 2010 р. – керівник Центру української культури універси-

тету.
Основний напрям наукової роботи – українське літературо-

знавство: історія української літератури ХХ ст.
Головна проблематика наукових досліджень – еволюція до-

мінантних мотивів та образів у творчості поетів-шістдесят-
ників (зокрема, В. Підпалого), аналіз особливостей жанрової си-
стеми та образно-тропеїчних аспектів мовного стилю митця, 
дослідження специфіки назв кольорів у творчому доробку пись-
менника. 

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 16.
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2008 
5. Редакторська та видавнича діяльність Володимира Підпалого // 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 17. – Кам’янець-Подільський: 
ПП Буйницький, 2008. – С. 186-187.

6. Символіка синього кольору в ліриці Володимира Підпалого // На-
укові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Збір-
ник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів 
і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національно-
го університету. – Вип. 7. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділь-
ський національний університет, 2008. − Т. 2. − С. 76-77. 

7. Українська усна народна творчість у Придністров’ї // История ли-
тературы Приднестровья. – Тирасполь, 2008. – Т. I. – С.175-211. 

2009
8. Жанрово-тематичне розмаїття творчої спадщини Володимира 

Підпалого // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 19. – Кам’янець-
Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. – С. 199-202.
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9. Робота з текстом на заняттях української мови як офіційної в інже-
нерно-технічному коледжі // Актуальні проблеми викладання українсь-
кої мови та літератури в організаціях освіти ПМР: Матеріали республі-
канської науково-практичної конференції. – Тирасполь: ДОЗ «ПДІРО», 
2009. – С. 75-77.

2010
10. Колористика художнього світу Володимира Підпалого // Наукові 

праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський: ПП По-
тапов, 2010. – С. 183-186.

11. Образ матері у творчості Володимира Підпалого // Історико-літе-
ратурний журнал. – Одеса, 2010. – № 18. – С. 601-608.

12. Образно-тропеїчні аспекти мовостилю Володимира Підпалого // 
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Збір-
ник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів 
і аспірантів. – Вип. 9. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, 2010. − Т. 3. − С. 56-57. 

13. Ознайомлення з культурою спілкування на заняттях української мови 
як офіційної // Розвиток освіти українською мовою в Придністров’ї: реалії, 
проблеми, перспективи: Збірник матеріалів міжнародної науково-практич-
ної конференції, 19 листопада 2010. – Рибниця, 2010. – С. 72-74.

14. Філософські мотиви у ліриці Володимира Підпалого // XX століт-
тя: від модерності до традиції: Зб. наук. праць. – Вип. 1. Естетика і пое-
тика творчості Леоніда Мосендза / Ред. колегія: І. Руснак (голов. ред.),
О. Баган (заступ. голов. ред.), А. Гуляк та ін. – Вінниця: ТОВ фірма «Пла-
нер», 2010. – С. 248-251.

15. Художні особливості поетичного мовлення Володимира Підпа-
лого // Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале 
этноязыковых процессов современности: Материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 80-летию Института 
языка и литературы. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2010. – 
С. 130-132.

2011
16. Творчість Володимира Підпалого в контексті «тихої лірики»

українського літературного шістдесятництва // Наукові праці Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філоло-
гічні науки. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 
2011. – С. 505-508.
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УБИЙВОВК 
НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Народилася 13 лютого 
1948 року в с. Капустин Яр
Капустиноярського району 
Астраханської області.

1968 р. – вступ до Мос-
ковського державного універ-
ситету ім. М.В. Ломоносова.

1974 р. – закінчення Мос-
ковського державного універ-
ситету ім. М.В. Ломоносова.

1975 р. – асистент кафед-
ри російської мови Придні-
стровського державного
інституту ім.Т.Г. Шевченка.

1983-1984 рр. – навчання 
в річній аспірантурі Одесько-
го державного університету
ім. І.І. Мечникова.

1985 р. – захист дисерта-
цїі на тему: «Давньоруський 

рукопис XIV-XV століть у співставленні із спорідненими списками».
1987 р.– старший викладач кафедри російської мови та загального 

мовознавства ПДУ ім.Т.Г. Шевченка.
Проводила лекції та практичні з дисциплін: «Вступ до слов’янської 

філології», «Старослов’янська мова», «Порівняльна граматика 
східнослов’янських мов», «Історична граматика української мови», 
«Історія української літературної мови».

Основний напрямок роботи: історія української мови.
1990 р. – доцент кафедри російської мови і загального мовознав-

ства ПДУ ім.Т.Г. Шевченка.
1994-1999 рр. – завідувач кафедри української філології

ПДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1999-2010 рр. – доцент кафедри української філології

ПДУ ім.Т.Г. Шевченка.
Н.В. Убийвовк нагороджена двома грамотами Міністерства про-

світи ПМР (1999, 2005), грамотою Президента ПМР (2003), грамо-
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тами Придністровського державного університету ім.Т.Г. Шевченка 
(2005, 2008, 2009).

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 69.

Перелік публікацій
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1. Лексические варианты в древнерусских полных апракосах 
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зейное Евангелие апракос № 8220) // Изучение языкового настроя в 
свете ленинской теории отражения. – Кишинёв: Штиинца, 1984.

1985
4. Древнерусская рукопись XIV в. в текстологическом и лексическом 

сопоставлении с родственными памятниками // Языковая семантика и 
речевая деятельность. – Кишинёв: Штиинца, 1985.

5. Древнерусская рукопись ХIV-ХV вв. в сопоставлении с родствен-
ными списками. – Автореферат диссертации на соискание учёной сте-
пени к.ф.н. – Одесса, 1985. 

1986
6. Графика и орфография группы родственных старорусских ру-

кописей ХIV-ХV вв. – Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 25784 от 
7.07.1986. 
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зисы докладов всесоюзной научной конференции. – Рига, 1990.

16. Собственные имена в «Житии Феодосия Печерского» // Шоста 
республіканська ономастична конференція: Тези доповідей. – Одеса, 
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22. Языковые особенности древнерусской рукописи из собрания 
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вузе. – Кишинёв, 1992.

1993
26. Группа слов со значением любовь – ненависть в «Житии Фео-
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Печерского» // Слов’янський збірник. – Вип. V. – Одеса, 1998. 



74

45. КВН на занятиях русского языка. – Русский язык в национальной 
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46. К истокам русского книгопечатания. – Русский язык в молдавской 
школе. – 1988. – № 5.

2000
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східнослов’янських мов // Покровские чтения. – Книга 8. – Тирасполь, 
2006.

2007
64. Сполучення прийменників на, в з власною назвою Україна у 
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культур і полілінгвізм Придністров’я: становлення та розвиток. – Тирас-
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УС 
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Народився 19 лютого 
1987 року в м. Кривий Ріг Дні-
пропетровської області. 

У 2009 р. закінчив з від-
знакою Придністровський 
державний університет 
ім. Т.Г. Шевченка.

Працює в Придністровсько-
му державному університеті 
ім. Т.Г. Шевченка:

з 2008 р. – лаборант ка-
федри, з 2009 р. – викладач-
стажер кафедри української 
філології, з 2010 р. – викладач 
кафедри української філоло-
гії.

Основний напрям на-
укової роботи – українське 
мовознавство: фразеологія, 
лексикографія та стилістика 
української мови.

Головна проблематика 
наукових досліджень – син-
хронічний аспект у досліджен-

ні фразеології та лексикології української мови.
Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 4.

Перелік публікацій
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Розвиток освіти українською мовою в Придністров’ї: реалії, проблеми, 
перспективи: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної кон-
ференції, 19 листопада 2010 р. – Рибниця, 2010. – С. 90-93.

2. Молдавсько-російсько-український словник.  – Тирасполь: Полігра-
фіст, 2010. – 259 с.

3. Пакти і Конституція прав і вольностей війська запорозького. Кон-
ституція Пилипа Орлика (Бендерська Конституція). – Бендери: Полігра-
фіст, 2010. – 76 с. 

(Переклад слів у тексті 18 століття сучасною російською мовою, 
їх адаптація, коректорська правка).

4. Російсько-молдавсько-український словник. – Тирасполь: Полігра-
фіст, 2010. – 260 с. 
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ХЛОПОВА (МУКОМЕЛ) 
АЛЬОНА

ВОЛОДИМИРІВНА

Народилася 19 листопада 
1984 р. у м. Шаргороді Шарго-
родського району Вінницької 
області. У 2007 р. закінчила 
з відзнакою українське від-
ділення Придністровського 
державного університету
ім. Т.Г. Шевченка. 

Працює викладачем кафед-
ри української філології ПДУ з 
2007 року. Загальна кількість 
наукових праць – 4.

Основний напрям на-
укової роботи – сучасна
українська література.

Головна проблематика 
наукових досліджень – мі-
стична складова в українській
постмодерній прозі: до про-
блеми типології.

Перелік публікацій
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медичному факультеті // Актуальні проблеми викладання українсь-
кої мови та літератури в організаціях освіти ПМР: Матеріали рес-
публіканської науково-практичної конференції. – Тирасполь: ДОЗ 
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ка: Філологічні науки. – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський: ПП Потапов, 
2010. – С. 162-165.



3. Отруйна флористика образотворення у романі О. Ульяненка 
«Серафима» // Культурно-языковое многообразие Приднестровья в 
зеркале этноязыковых процессов современности: Материалы между-
народной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 
Института языка и литературы. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 
2010. – С. 102-103.

4. Помилки в українському мовленні студентів національних спільнот 
// Розвиток освіти українською мовою в Придністров’ї: реалії, проблеми, 
перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 
19 листопада 2010. – Рибниця, 2010. – C. 75-81.
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ЧОРНА 
МАРІЯ ГРИГОРІВНА

Народилася 15 липня 1963 ро-
ку в селі Кулішівка Недригай-
лівського району Сумської об-
ласті (Україна).

 1991 року закінчила Одесь-
кий державний університет 
ім. І.І. Мечникова.

Працює у Придністровсько-
му державному університеті 
ім.Т.Г. Шевченка:

з 1997 – ст. викладач ка-
федри української філології.
Адміністративна робота:

з 1.06.1999 – виконувала 
обов’язки завідувача кафедри;

з 1.09.1999 – працювала на 
посадi доцента кафедри;

з 28.02.2001 – затверджена 
на посаді завідувача кафедри 
української філології. 

З 15.11.2005 затверджена 
на посаді заступника декана 

з наукової роботи і за сумісництвом – завідувач кафедри української 
філології.

З 2007 року призначена керівником Центру української культури 
ПДУ ім. Т.Г. Шевченка. 

З 2008 року – ст. викладач, з 1.09.2008 – в.о. завідувача кафедри 
української філології.

2004 рік – присвоєно звання «Відмінник народної освіти ПМР».
2006 рік – викладач вищої категорії.
Головна проблематика наукових досліджень – жанрова своєрід-

ність малої прози письменників ХІХ століття.
Основний напрямок наукової роботи: літературознавство та 

методика викладання української літератури.
Загальна кількість наукових та методичних праць – 36.
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С. 47-50. 

2005
23. Жанр казки у малій прозі Панаса Мирного // Сучасні процеси між-

культурної взаємодії і мовна практика: Міжнародна науково-практична 
конференція. – Тирасполь: ПДУ, 2005. – С. 113-117. 

2006
24. На поетичній хвилі: Збірник № 1. – Ч. 2. – «Веселка Дністрова». 

– Тирасполь: Вид-во Придністровського університету, 2006. – С. 46-50.
25. Становлення та перспективи розвитку української мови і культу-

ри в Придністров’ї // Діаспора як чинник утвердження держави Україна 
у міжнародній спільноті: Перша міжнародна науково-практична конфе-
ренція, березень, 2006. – Львів, 2006. – С. 327-330.  



82

2008
26. Творчість Панаса Мирного у контексті жанрового експерименту 

// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету 
ім. І. Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 17. – Кам’янець-Подільський, 
2008. – С. 187-188.

27. Українська усна народна творчість // Історія літератури 
Придністров’я. – Тирасполь: Вид-во Придністровського університету, 
2008. – Т. 1. – С. 159-183.

2009
28. Витоки та етапи становлення й розвитку давньої літератури схід-

них слов’ян // Матеріали республіканської науково-практичної конфе-
ренції «Актуальні проблеми викладання української мови та літератури 
в організаціях освіти ПМР». – Тирасполь, 2009. – С. 232-239.

29. Давня українська література (від античності до середньовіччя) // 
Історія літератури Придністров’я. – Тирасполь: Вид-во Придністровсь-
кого університету, 2009. – Т. 2. – С. 279-302.

2010
30. А.П. Чехов і Україна // Культурно-мовне розмаїття Придністров’я 

у світлі етномовних процесів сучасності: Матеріали науково-практичної 
конференції. – Тирасполь, 2010. – С. 127-128. 

31. Література Придністров’я ХVII-XVIII ст. Значення української лі-
тератури для становлення літератури Придністров’я ХVII-XVIII ст. // Іс-
торія літератури Придністров’я. – Тирасполь: Вид-во Придністровського 
університету, 2010. – Т. 3. – С. 157-201; 388-410.

32. Молдавсько-російсько-український словник. – Тирасполь: 
Поліграфіст, 2010. – 259 с.

33. Російсько-молдавсько-український словник. – Тирасполь: 
Поліграфіст, 2010. – 260 с.

2011
34. Проект Конституції ПМР. Переклад українською мовою. – Тирас-

поль, 2011. – 64 с. 
35. Розвиток української літератури Півдня Росії у ХІХ ст. // Історія 
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ЩЕРБИНА
ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

Народилася 20 березня 
1963 року в с. Слов’яно-Сер-
бка Велико-Михайлівського 
району Одеської області,
Україна.

У 1982 році закінчила з від-
знакою Білгород-Дністровське 
педагогічне училище. 

У 1986 році закінчила Тирас-
польський державний педаго-
гічний інститут ім. Т.Г. Шев-
ченка за фахом «Психологія 
і педагогіка», у 2011 роцi за-
кiнчила ПДУ ім. Т.Г. Шевченка 
за спецiальнiстю «Українська 
мова та лiтература».

Працює в ПДУ ім. Т.Г. Шев-
ченка:

з 1997 р. – старший лабо-
рант кафедри української фi-
лологiї, з 1998 р. – викладач, з 

2004 р. по 2007 р. працювала на посадах заступника декана філоло-
гічного факультету заочного відділення та заступника директора 
Інституту мови та літератури з навчальної роботи. 

Основний напрям наукової роботи – українська література 
ІІ половини ХХ ст.

Головна проблематика наукових досліджень – еволюція твор-
чості Євгена Гуцала.

Загальна кількість наукових та науково-методичних
праць – 15. 

Перелік публікацій
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РИО ПГУ, 2005. – С. 197-198.

2007
7. Психологічна наповненість образів і ситуацій у творчості Є. Гу-

цала і Я. Кавабата // Взаимодействие культур и полилингвизм При-
днестровья: становление и развитие: Материалы международной на-
учно-практической конференции. – Т. 2. – Тирасполь: РИО ПГУ, 2007. –
С. 120-124. 

8. Художня інтерпретація природи у творчості Є. Гуцала // Вест-
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9. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у старшокласників 

// История и этапы развития учебной организации по подготовке кад-
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10. Сучасний підхід щодо питання формування мовної особи-
стості // История и этапы развития учебной организации по подготов-
ке кадров производственного назначения: Сборник материалов рес-
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школи // Актуальні проблеми викладання української мови та літера-
тури в організаціях освіти ПМР: Матеріали республіканської науково-
практичної конференції. – Тирасполь, 2009. – С. 66-70.

                                                        2010 
12. Психологізм роману Ірен Роздобудько «Дванадцять, або ви-

ховання жінки в умовах, не придатних для життя» // Розвиток освіти
українською мовою в Придністров’ї: реалії, проблеми, перспективи: 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19 листопада 
2010. – Рибниця, 2010. – С. 99-105.

13. Щербина В.І., Дубик А.О. Основи української мовленнєвої 
діяльності. Навчально-методичний посібник для студентів спеціаль-
ності «Молдавська мова та література». – Тирасполь: РВВ ПДУ, 
2010. – 75 с.

14. Щербина В.І., Якимович О.Л., Датій Н.В. Українська література 
ІІ пол. ХХ століття. Навчально-методичний посібник для студентів спе-
ціальності «Українська мова, література та іноземна мова». – Тирас-
поль: РВВ ПДУ, 2010. – 199 с.
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15. Щербина В.I. Бiблiйна тематика i образи у творчостi В. Стуса // 

Михаило-Архангельские чтения, 17 ноября 2011 г. – Рыбница, 2011. – 
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ЯКИМОВИЧ
ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Народилася 13 травня 
1983 р. у селі Великоплоське 
Великомихайлівського району 
Одеської області, Україна.

У 2005 р. закінчила з від-
знакою Придністровський 
державний університет
ім. Т.Г. Шевченка.

У 2010 р. закінчила заоч-
ну аспірантуру Кам’янець-
Подільського національного 
університету ім. І. Огієнка.

Працює в ПДУ ім.Т.Г. Шев-
ченка: 

з 2005 р. – викладачем-ста-
жером кафедри української фі-
лології, з 2006 р. – викладачем 
кафедри української філології, 
з 2011 р. – старшим виклада-
чем кафедри української філо-
логії.

Основний напрям наукової роботи – українське літературо-
знавство: історія української літератури ХХ ст.

Головна проблематика наукових досліджень – домінанти се-
редньовічної культури у поезії представників празької школи. 

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 8.
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