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ДО ЮВІЛЕЮ ЮЛІЇ ВАСИЛІВНИ ЮСИП-ЯКИМОВИЧ
Цьогоріч свій ювілей святкує знаний науковець, філолог-славіст, талановитий і досвідчений викладач,
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри словацької філології Юлія Василівна ЮсипЯкимович.
35 років наукової та педагогічної діяльності Юлії Василівни пов’язані з філологічним
факультетом Ужгородського національного університету. В академічному середовищі філологічного факультету сформувалося коло
наукових пошуків та інтересів ювілярки,
відбулося становлення її як активного науковця,
блискучого педагога, зразкового наставника.
Народилася Юлія Василівна 17 січня 1961
року в мальовничому селі Руське Поле Тячівського
району Закарпатської області. Після закінчення середньої школи з відзнакою вступила на українське
відділення філологічного факультету Ужгородського державного університету. Здібності до наукових
досліджень допитлива та творча Юлія Юсип виявляла ще в студентські роки, брала активну участь
в наукових студентських конференціях не тільки
в рідній альма-матер, але й в Одеському університеті, Полтавському та Луцькому педінститутах,
з інтересом працювала над курсовими роботами,
слухала лекції таких відомих українських учених,
як проф. Й.О. Дзендзелівський, проф. П.П. Чучка,
проф. В.І. Добош, проф. Л.Г. Голомб, доц. К.Й. Галас, доц. Ю.М. Сак та ін.
Філологічний факультет Юлія Василівна закінчила з відзнакою у 1983 році. Успішно склавши
вступні іспити і витримавши конкурс, була зарахована в аспірантуру на кафедрі української мови
УжДУ, її науковим керівником став доктор філологічних наук, професор Й.О. Дзендзелівський. У цей
період була головою ради молодих учених філологічного факультету, за її участю почали виходити
перші збірники праць молодих учених УжДУ. Кандидатську дисертацію на тему «Структура ономатопів та їх похідних в українських говорах Карпат»
молода дослідниця успішно захистила в червні
1989 року на Спеціалізованій ученій раді Київського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова.
Професійну діяльність Юлія Василівна почала в 1986 році на кафедрі загального і слов’янського
мовознавства Ужгородського державного університету. Тут вона здолала шлях від асистента до доцента. Вчене звання доцента кафедри загального
і слов’янського мовознавства Ю.В. Юсип-Якимо-

вич було присвоєно1993 року. Юлія Василівна успішно виявила себе як викладач давніх мов – латинської та
старослов’янської мови, а також
чеської мови, загального мовознавства, вступу до слов’янської
філології.
Після реорганізації 1996
року кафедри загального і
слов’янського
мовознавства
на кафедру словацької філології Юлія Василівна з невтомною
енергією працює на новоствореній
кафедрі, де й донині викладає курси
старослов’янської мови, історії Словаччини, а також порівняльну граматику слов’янських
мов, методику викладання словацької. Завдяки
невтомній праці Юлії Василівни світ побачили
добре розроблені та конче необхідні навчальні
посібники та підручники «Історія Словаччини»,
«Старослов’янська мова», які стали корисними на
всіх славістичних відділеннях університетів України.
Окрім української мови, Юлія Василівна
володіє чеською мовою, яку багато років викладала студентам українського та російського відділень філологічного факультету. Саме тому доц.
Ю.В. Юсип-Якимович була однією з тих, хто підтримував заснування при кафедрі словацької філології спеціальності «Чеська мова та література»
у 2013 році. Досвідчений педагог разом із колективом кафедри активно долучилася до створення
необхідної бази для якісної підготовки бакалаврів
та магістрів за освітньою програмою «Чеська мова
та література». Сьогодні значний досвід та глибокі
знання чеської мови дозволяють Юлії Василівні на
високому академічному рівні забезпечувати викладання всіх базових мовознавчих дисциплін спеціальності «Чеська мова та література».
Із 2000 до 2002 успішно працювала ученим
секретарем Спеціалізованої вченої із захисту докторських дисертацій зі спеціальності «Українська
мова».
Юлія Василівна Юсип-Якимович не зупиняється на досягнутому. Нині вона працює над докторською дисертацією «Слов’янська фоностилістика періоду модернізму». Видала дві монографії
«Моделювання системи звуконаслідувальної лексики. Семантика. Фонетика. Словотвір» та «Ономатопоетика українських говорів Карпат: семантична,
фонетична, словотвірна структура та похідність
ономатопів», які стали вагомим внеском в українську філологічну науку. У співавторстві з профе-
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Петріца Наталія, Буднікова Леся. До ювілею Юлії Василівни Юсип-Якимович

Petritsa Natalia, Budnikova Lesya. To the anniversary of Yulia Vasylivna Yusyp-Yakymovych

Серія: Філологія
соркою Загребського університету О. Тимко-Дітко
Юлія Василівна підготувала підручник у двох частинах «Historijska gramatika ukrajinskog jezika», що
вийшов друком у 2017 та 2020 році у видавництві
Філософського факультету Загребського університету (Хорватія).
У науковому доробку Юлії Василівни понад
120 публікацій, у яких вона досліджує ономатопоетичні утворення в українських говорах Карпат,
фонетичну структуру ономатопів у слов’янських
мовах, проблеми української та слов’янської фоностилістики, фоностильові особливості української
та слов’янської поезії. Юлія Василівна – активна
учасниця закордонних форумів, міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій, семінарів, опонентка на захистах кандидатських дисертацій.
Доцент Ю.В. Юсип-Якимович є членом редколегії Міжнародного Інтернет-проекту «Лінгвістичний іконізм» (Міжнародного проекту інформаційно-дослідницького інтерактивного порталу «Форум
лінгвістичної вмотивованості (ФЛМ)», наукового
збірника «Studia Slovakistica» (Ужгород).
Юлія Василівна – принципова, відповідальна та вимоглива людина як до себе, так і до інших.
Вона постійно удосконалює свій науковий рівень,
педагогічну майстерність. На лекціях та практичних заняттях на філологічному та історичному факультетах доц. Ю.В. Юсип-Якимович застосовує
найсучасніші методи викладання.
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Випуск 1 (45)
У ставленні до роботи Юлія Василівна завжди
виявляє сумлінність, творчий підхід, особисту ініціативу, організаторські здібності. Це глибоко обізнаний, ерудований науковець і прекрасний педагог,
який володіє фундаментальними знаннями з різних
ділянок славістики. Це енергійна та цілеспрямована особистість, яка успішно поєднує наукову, педагогічну й суспільну роботу. Водночас Юлія Василівна є берегинею сімейного вогнища, вона – ніжна
та любляча дружина й мати.
Колеги з кафедри словацької філології та колектив філологічного факультету бажає Вам, Юліє
Василівно, міцного здоров’я, душевної гармонії та
наукових злетів. Нехай доля до Вас буде щедрою
на гарних людей, щасливі події, приємні враження.
Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють і поважають колеги. Бажаємо, щоб робота
приносила Вам радість, а науковий доробок посів
чільне місце в історії українського та слов’янського
мовознавства.
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