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Життєвий і творчий шлях Т.К. Черторизької
І на столі, як на тарелі,
Зернята букв – щоденний хліб
						
(Б. Олійник)
Відомий український мовознавець, доктор філологічних наук,
професор Тетяна Купріянівна Черторизька, працюючи в Інституті
мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України майже півстоліття,
виявила себе як досвідчений фахівець з української та російської
лексикології, лексикографії, лінгвостилістики, поетики, соціолінгвістики та культури мови.
Однак головне її досягнення полягає у дослідженні двомовної
літературно-художньої спадщини Т.Г. Шевченка – класика української літератури, який започаткував нову епоху в її розвитку, а
завдяки поетичним шедеврам і зразкам мемуарно-епістолярного
жанру став визнаним основоположником нової української літературної мови на народнорозмовній основі.
Заслугою Т.К. Черторизької є те, що вона очолила роботу на
кількох напрямках вивчення українських та російських творів
Т.Г. Шевченка, які на той час (початок 80-х років ХХ ст.) перебували на початковій стадії свого опрацювання. Результатом
багаторічної наполегливої праці Тетяни Купріянівни у царині
дослідження мовностилістичних особливостей різножанрової
творчості Кобзаря стало опублікування нею монографічного дослідження «Взаимодействие русской и украинской лексики в русских произведениях Т.Г. Шевченко» (1982 р.).
Започатковане в Інституті мовознавства лексикографічне вивчення україномовної та російськомовної спадщини Т.Г. Шевченка
знайшло в особі Т.К. Черторизької талановитого виконавця й організатора – укладача та редактора, – за участю якої у 1964 р. вийшов
двотомний «Словник мови Шевченка», а у 1985–1986 рр. – «Словарь
языка русских произведений Т.Г.Шевченко».
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Тетяна Купріянівна Черторизька народилася 9 серпня 1919 р. у
с. Амонь Хомутовського району, що на кордоні Курської області Росії з Україною. Батько її, Черторизький Купріян Петрович, – кубанський козак. Після російсько-японської війни замешкав у с. Амонь,
де й відбулася його зустріч з майбутньою дружиною, Мироновою
Любов’ю Іллівною. Батько закінчив один клас початкової школи,
а мати – чотири. У сім’ї народилися діти, з яких лише четверо стали дорослими – дві сестри Тетяни Купріянівни та брат. Усіх дітей
змалечку привчали до праці у присадибному господарстві. Батько
чоботарював та працював на будівництві, чим утримував сім’ю.
Початкову школу Тетяна Купріянівна закінчила у с. Амонь. Тут
була бібліотека, так що у дівчинки рано прокинувся інтерес до читання, і вона не могла й дня прожити без книги, попри щоденну
домашню роботу.
У 1929 р. батько перевіз сім’ю на Донбас, на рудник шахти № 1
поблизу м. Сталіно (нині Донецьк). Спочатку мешкали у кімнатці
комунальної квартири, згодом одержали житло у будинку, де крім
родини батька жила ще дядькова сім’я. Голодомор 1933 р. пережили на Донбасі, міняючи речі на хліб, обробляли город. Середню
школу Тетяна Купріянівна закінчила у 1937 р. на руднику Петровського району Сталінської (нині Донецької) області.
Слід зазначити, що всі діти Черторизьких здобули середню
освіту. Менша на 9 років сестра Марія теж стала філологом, працювала в Донецькому університеті, її дочки пішли материною
стежкою.
У школі Тетяна вчилась на «відмінно». Працелюбній і допитливій школярці подобались усі предмети, однак у середніх класах
відчула потяг до гуманітарних дисциплін. У цьому її підтримував
класний керівник, викладач мови та літератури, який добирав для
неї потрібні бібліотечні книги. Так окреслились філологічні орієнтири Тетяни Купріянівни. Цьому сприяв й організований під час
канікул гурток із вивчення іноземних мов. Найбільше уподобала
школярка французьку мову, що у подальшому визначило її перекладацьку діяльність.
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У 1937 р. після закінчення школи Тетяна Купріянівна приїхала
до Києва, щоб продовжити навчання у вузі. І ось вона – студентка філологічного факультету Київського державного університету
ім.Т.Г. Шевченка. Мешкає у гуртожитку по вул. Басейній.
Але Велика Вітчизняна війна зруйнувала всі плани. У перші
місяці війни працювала разом зі студентами на збиранні врожаю у
Київській, Полтавській та Харківській областях, доводилося і рити
окопи навколо Києва, щоб перешкодити просуванню гітлерівців у
напрямі міста. За цю самовіданну роботу у післявоєнний час Тетяна Купріянівна була нагороджена медаллю «За оборону Києва»
(1963 р.).
На початку війни захворіла тифом, а одужавши, у 1941 р. приїхала до батьків на Донбас, однак з родиною евакуюватися не змогла і 22 місяці перебувала в окупації.
Після визволення регіону частинами Червоної армії Тетяна працювала санітаркою у госпіталі, супроводжувала поранених у медичний центр. Тут і зустріла свою долю – солдата Михайла Балабу,
з яким по війні побралася. Від щасливого шлюбу народилося двоє
синів – Олег (1946 р. н.) та В’ячеслав (1954 р. н.). Деякий час у післявоєнний період Тетяна Купріянівна працювала у рідному селищі у
середні школі викладачкою російської мови та літератури.
Через рік вона повернулася у Київ, щоб продовжувати навчання
в КДУ, і університетська бібліотека стала її другою домівкою, де
вона наполегливо поглиблювала свої знання з філології. У березні
1945 року Тетяна Купріянівна Черторизька закінчила повний курс
філологічного факультету й одержала диплом за фахом «філолог,
вчитель російської мови та літератури», на жаль, без відзнаки,
оскільки (як вона згадує) не прочитала роману Л. Леонова «Русский лес». От такою була тогочасна некорумпована реальність…
Відразу ж як дипломований фахівець Тетяна Купріянівна була
направлена у Сталінський (нині Донецький) університет на викладацьку роботу. Оскільки у спеціальних групах навчалися й іноземні студенти, знання французької мови стало Т.К. Черторизькій у
пригоді.
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* * *
З січня 1946 по листопад 1948 р. Т.К. Черторизька – аспірантка кафедри російської мови Київського державного університету.
Упродовж трьох років читала наукову літературу з філології, готуючись до складання аспірантських екзаменів та формуючи фундамент майбутньої кандидатської дисертації. І це попри те, що мала
сім’ю, у якій підростав маленький син Олег.
З вересня 1948 року Тетяна Купріянівна почала працювати асистенткою кафедри російської мови, читала лекції з курсу
старослов’янської мови, одначе через рік була звільнена з цієї посади через скорочення штатів. Знайомі допомогли влаштуватись у
видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь». Спочатку працювала літконсультантом, а з 1952 по 1957 рр. – старшим редактором у секторі
художньої літератури.
Роботу у видавництві поєднувала з підготовкою кандидатської дисертації на тему «Особенности языка и стиля трилогии
А.Н. Толстого “Хождение по мукам”», яка була успішно захищена у 1954 р. і засвідчила, що русистика одержала кваліфікованого
науковця. Керівником дисертаційної роботи Тетяни Купріянівни
був професор Грунський Микола Кузьмович, автор відомих досліджень з русистики та славістики (очолював кафедру російської
мови КДУ з 1915 до 1949 р.).
***
З 1957 р., продовжуючи працю у видавництві «Молодь», Тетяна Купріянівна обіймає посаду завідувачки редакцією класичної та
перекладної літератури. За її участю як редактора та перекладача з
російської, чеської та французької мов на українську була підготовлена й вийшла друком низка творів. Наведемо назви деяких з них:
В. Бєляєв «Стара фортеця» (1953 р.), Е. Распе «Пригоди Мюнхаузена»
(1953 р.), Жюль Верн «Таємничий острів» (1953 р.), Жюль Верн «2000
льє під водою» (1957 р.), Леся Українка «Вибрані твори» (1957 р. – редактор видання), Олесь Донченко. Твори у 6-ти томах (1957 р. – редак6

тор видання), Анрі Барбюс «Вогонь» (1958 р. – редактор перекладу
з французької мови) та ін. Усього з 1953 до 1961 р. за участю Тетяни
Купріянівни як перекладача видано 60 друк. арк. художніх текстів;
відредаговано перекладів – 167 друк. аркушів.
***
Успішно працюючи на ниві редакторської та перекладацької діяльності, Тетяна Купріянівна все ж не полишала мрію про роботу
в Інституті мовознавства ім.О.О.Потебні АН УРСР – центрі лінгвістичних досліджень в Україні. Мрія стала дійсністю. З 1 грудня
1958 р. Т.К. Черторизька була зарахована на посаду молодшого наукового співробітника відділу тлумачного та споріднених словників
(таку назву мав тоді відділ лексикології та лексикографії) Інституту
мовознавства для роботи над «Словником мови Шевченка».
Зачарована Шевченковим словом, пішла вона шляхом Кобзаревої мовної творчості й не знала, мабуть, тоді, що шлях цей торуватиме майже півстоліття. Звернімо увагу на такий факт: перші її
розвідки про семантико-стилістичне вживання слова у Шевченка
відносяться до 1964 р., останні датуються 1999 роком. Не кожен
філолог може стати лексикографом. Для цього необхідно мати
особливий хист, відчувати найменші відтінки значень у слові. А в художньому тексті, та ще й такого геніального поета, як
Т.Шевченко, воно переливається усіма семантичними барвами, і їх
потрібно не тільки вловити, а й лексикографічно точно передати у
словниковій статті, проілюструвавши її підібраним цитатним матеріалом. У Тетяни Купріянівни цей хист був. День за днем у роботі
з картотекою Кобзаревих україномовних текстів відточувала Т.К.
Черторизька уміння бачити слово Шевченка в контексті саме тогочасного його уживання. Перші два томи «Словника мови Шевченка» включають лексику творів Т. Шевченка, написаних українською
мовою. Українські слова й вирази з російських повістей, із «Щоденника», із написаних російською мовою листів поета, а також підписи під його малярськими роботами становлять реєстр словникових
7

статей «Додатка», вміщеного у 2-му томі словника. У Тетяни Купріянівни була неабияка фахова підготовка та необхідні навички
самостійної роботи, помножені на глибокі знання лексикографічної справи.
Працелюбність, відданість справі були оцінені керівництвом
Інституту, і у 1961 р. рішенням бюро Відділення суспільних наук
АН УРСР від 19 травня Т.К. Черторизька була затверджена на посаді
старшого наукового співробітника відділу. Звання старшого наукового співробітника одержала у 1962 році. Добросовісна й фахова робота Тетяни Купріянівни над першим в історії української лексикографії повним словником мови Т.Г. Шевченка у 2-х томах відзначена
у 1964 р. Грамотою ювілейного Шевченківського комітету.
Одночасно з укладанням і редагуванням Словника Т.К. Черторизька пише наукові праці, у яких досліджує мовностилістичні аспекти
художньої творчості Т.Г. Шевченка. Серед них: «Із спостережень над
прикметниковим словотвором у мові Шевченка», «Про деякі засоби
розширення семантики і меж стилістичного вживання слова у Шевченка (за матеріалами «Словника мови Шевченка»), «Системность
семантико-стилистической характеристики слов и словосочетаний в
словаре языка писателя (на материале “Словника мови Шевченка”)».
У цей час у відділі лексикології та лексикографії тривала робота
над підготовкою одинадцятитомного тлумачного словника сучасної української мови (СУМ), перший том якого був виданий у 1970
р., і Тетяну Купріянівну як досвідченого лексикографа підключили до укладання та редагування ІІІ тому. Надалі вона була членом
редколегії наступних томів СУМ’у; останній – одинадцятий – був
опублікований у 1980 р. За цю багаторічну титанічну працю вона
у складі авторського колективу була удостоєна звання Лауреата
Державної премії СРСР у галузі науки і техніки (1983 р.).
***
У вересні 1971 р. в Інституті мовознавства АН УРСР був утворений відділ російської мови, який очолила проф. Г.П. Їжакевич.
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У якості старшого наукового співробітника Т.К. Черторизька увійшла до складу новоствореного відділу, пріоритетними напрямками діяльності якого стали лінгвостилістика, зіставне дослідження
близькоспоріднених східнослов’янських мов в аспекті їх взаємодії
на території України, а також лінгвопоетика й лексикографія.
Одночасно з працею над плановою тематикою Відділу російської мови, Т.К. Черторизька брала участь у написанні п’ятитомного
курсу «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія», у IV томі якого представлений її доробок – розділ «Активна і
пасивна лексика в сучасній українській мові» (1973 р.).
У 1970-ті роки Інститутом марксизму-ленінізму при ЦК КПРС
готувалося видання українською мовою Повного зібрання творів
В.І. Леніна у 55 томах. Тетяна Купріянівна була залучена до цієї роботи як перекладач та редактор окремих томів. За активну участь у
підготовці та здійсненні видання у 1975 р. вона була нагороджена
грамотою Верховної Ради Української РСР.
***
Надалі Тетяна Купріянівна Черторизька спрямовує сили на
пошуки нових аспектів у вивченні мови творів Т.Г. Шевченка як
білінгва. З-під її пера виходять статті: «Про спільність деяких
мовностилістичних рис українських і російських творів Т.Г. Шевченка» у збірнику праць дев’ятнадцятої наукової Шевченківської
конференції (1972 р.); «Зіставлення синтаксичних рис українського та російського усного літературного мовлення (в однойменних
українських та російських творах Т.Г. Шевченка)» (1974 р.); «Отражение в языке прозы Т.Г.Шевченко русско-украинских языковых
связей середины ХІХ в.» (1973 р.), «Мова Шевченка у взаємодії з
територіальними діалектами» (1972 р.) та ін.
Тетяна Купріянівна – автор розділів у колективних монографіях,
що видавалися у відділі у цей час: «Сопоставительное исследование
русского и украинского языков» (1975 р.), «Культура русской речи
на Украине» (1976 р.), «Русский язык – язык межнационального
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общения и единения народов СССР» (1976 р.), «Слово и труд» (до
сімдесятиріччя акад. І.К. Білодіда) (1976 р.).
***
У 1976 р. відділ російської мови започаткував нову тему –
«Словарь языка русских призведений Т.Г. Шевченко» у двох томах, який мав стати логічним продовженням «Словника мови
Шевченка» (1964 р.). Лексикографічне вивчення російської частини
творчої спадщини Кобзаря бере свій початок з 1975 року, зі створення
у відділі повної лексичної картотеки мови різножанрових творів Шевченка. Т.К. Черторизька очолює групу укладачів «Словаря», складає
інструкцію та виробляє лексикографічні засади майбутньої праці.
Російські твори Кобзаря – це органічна частина його величезної
творчої спадщини, яка свідчить про те, що автор глибоко відчував
російську культуру, був ознайомлений з російською літературою,
вміло використовував її засоби образного та термінологічного вираження. «Словарь» фіксує всю лексику і фразеологію основних і
варіантних текстів російських творів Шевченка і дає кожній лексичній одиниці вичерпну семантико-стилістичну та граматичну
характеристику, яка супроводжується ілюстраціями.
Завершення лексикографічного вивчення всієї творчої спадщини Т.Г.Шевченка було поціноване на державному рівні – за лексикографічну працю «Словник мови Шевченка» (у двох томах) та «Словарь языка русских произведений Шевченко» (у двох томах) Тетяні
Купріянівні Черторизькій як керівникові роботи була присуджена
Державна премія Української РСР в галузі науки і техніки (1989 р.).
Одночасно з роботою над «Словарём языка русских произведений Т.Г.Шевченко» (укладання, відповідальне редагування двох
томів) Тетяна Купріянівна опублікувала низку статей, у яких
досліджує феномен двомовної творчості Кобзаря, серед яких:
«Лексикографічне вивчення української та російської спадщини
Т.Г. Шевченка» (1976 р.), «Новотвори в російській прозі Т.Г. Шевченка» (1976 р.), «Стилистическое взаимодействие русской и укра10

инской лексики в произведениях Шевченко» (1977 р.), «Семантикостилістичні функції російських слів і словосполучень в українській творчості Т.Г. Шевченка» та ін.
***
У подальші роки творча енергія науковця спрямовується в єдине річище – до вивершення монографії на обрану тему «Взаимодействие русской и украинской лексики в русских произведениях
Т.Г. Шевченко» (1981), у якій розглядаються особливості семантикостилістичного використання української лексики в російських і в зіставному плані російської лексики в українських творах Шевченка
з урахуванням їхньої жанрової специфіки. У праці простежуються
основні закономірності семантичної та функціональної взаємодії
української та російської лексики в мовній творчості письменникабілінгва як відображення контактів споріднених мов і культур.
У 1982 році Т.К. Черторизька успішно захистила докторську
дисертацію на тему «Взаимодействие русской и украинской лексики в языке писателя-билингва (на материале русских произведений
Т.Г. Шевченко в сопоставлении с украинскими)». Багатоплановість
цієї роботи зумовлена специфікою самого мовного матеріалу – художньою творчістю двомовного письменника, а також новаторським підходом до нового аспекту дослідження.
Великою заслугою Т.К. Черторизької у дослідженні творчої двомовної спадщини Кобзаря є те, що нею на фактичному матеріалі
проаналізовані до тих пір не досліджені аспекти взаємозв’язку і взаємодії мови та стилю українських та російських творів Шевченка
як письменника-білінгва, а також науково описані явища лексичносемантичної інтерференції в російських творах під впливом української мови та в українських творах під впливом російської мови.
Вона довела, що у двомовних творах Шевченка знайшли відображення основні процеси розвитку російської та української літературних мов 40-х – початку 60-х років ХІХ ст., зокрема підсилення
російсько-української взаємодії, зв’язків цих близькоспоріднених
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мов з іншими слов’янськими та неслов’янськими мовами, збагачення словникових складів російської та української літературних
мов новими словами та виразами, запозиченими або створеними за
діючими у кожній із мов законами словотвору, збільшення семантичного об’єму слів, детермінологізація літературної мови, поповнення її розмовно-просторічними елементами та ін.
Крім того, наукова розвідка Тетяни Купріянівни засвідчила,
що спільні лінгвостилістичні риси двомовних творів Шевченка
яскраво виявились у використанні різних шарів лексики, в оригінальних способах уведення в російський чи український текст
старослов’янізмів, іншомовних слів та виразів, загальномовних та
індивідуально-авторських неологізмів.
Творчі ідеї Тетяни Купріянівни наснажували багатьох її колег та аспірантів на подальше вивчення двомовної художньої та
епістолярної спадщини Кобзаря. У неї вчилися наполегливості у
досягненні мети, відданості «справі, якій служиш»; ретельності в
опрацюванні мовного матеріалу та й взагалі у переборюванні життєвих труднощів. Колеги й досі згадують її доброзичливість, поступливість, але водночас вимогливість і принциповість.
***
Робота над «Словарем» у останній її стадії (редагування) збіглася
у часі з відкриттям у відділі нової теми – «Социолингвистический аспект украинско-русского двуязычия», – і творча енергія
Т.К. Черторизької була спрямована на опрацювання основної теоретичної літератури з теми, складання Програми та Анкети для
збирання фактичного лінгвістичного матеріалу в різних ареалах
України. Цим вона торувала шлях новому напрямку в дослідженні
українсько-російської мовної взаємодії. Однак, якщо поглянути у
минуле, зацікавлення Тетяни Купріянівни міжмовними контактами виявилося ще раніше – у розділі монографії «Філософські питання мовознавства» (1972 р.), де вона дослідила наслідки міжмовного контактування на лексичному рівні.
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Соціолінгвістична проблематика розроблялась у відділі відповідно до панівного на той час ідеологічного напряму. Як наукова
дисципліна, що розвивається на перетині мовознавства, соціології,
соціальної психології та етнографії, соціолінгвістика вивчає широкий комплекс проблем, пов’язаних із соціальною природою мови,
її суспільними функціями та механізмами впливу соціальних факторів на мову.
З теми Тетяною Купріянівною опубліковані розділи в монографіях: «Пути повышения культуры русской речи на Украине»
(1986 р.), «Украинско-русское двуязычие. Социолингвистический
аспект» (1988 р.), «Воспитание словом» (1989 р.) та статті «Социолингвистический аспект близкородственного двуязычия» (1983
р.), «Качественная характеристика устной русской речи украинцев в условиях двуязычия» (1985 р.), «Двуязычие в литературнохудожественном творчестве» (1990 р.) та ін.
Згідно з тогочасною концепцією у роботах розглядались суспільні функції російської та української мов в Україні, передумови виникнення та поширення українсько-російської двомовності,
фактори, що стимулюють або ускладнюють її розвиток, характер
взаємодії російської та української мов. Слід зауважити, що соціолінгвістичні дослідження завжди відбивають панівну на певний
час і в певному суспільстві ідеологію, але конкретний мовний матеріал, зафіксований у згаданих монографіях і статтях, зберігає наукову і практичну цінність й дотепер.
Важливим напрямом у роботі відділу російської мови були
також ортологічні дослідження, спрямовані на виявлення механізмів засвоєння в Україні кодифікаційного еталону літературнонормативного російського мовлення. Так, у монографії «Воспитание словом» (1989 р.) перу Т.К.Черторизької належить розділ
«Языковые контакты и двуязычие в аспекте культуры межнационального общения», у якому на практичному анкетному матеріалі
осмислено характер і напрями відхилень від норм російського літературного мовлення в російському мовленні мешканців України,
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зокрема досліджується роль мови у вихованні культури міжнаціонального спілкування в середній і вищій школі.
***
Упродовж наступних років Т.К. Черторизька неодноразово
повертається до розгляду мовно-художньої творчості Т.Г. Шевченка як у семантико-стилістичному, так і в лексикографічному аспекті. Варто згадати її статті: «Літературні антропоніми в
творах Т.Г. Шевченка» (1989 р.), «Крилате слово Шевченка» (1989
р.), «Семантико-стилистическая природа художественного слова
Т.Г. Шевченко в лексикографической интерпретации», «Семантическая трансформация имен прилагательных – образное средство
языка произведений Т.Г.Шевченко». Виступи Т.К. Черторизької
на наукових республіканських та міжнародних конференціях
свідчать про глибоке багатоаспектне дослідження двомовної
творчості Т.Г. Шевченка. Серед них: «Здобутки і завдання лексикографічного вивчення творчості Т.Г. Шевченка» (Сімферополь, 1989
р.), «Двуязычие в литературно-художественном творчестве» (Дрогобич, 1990 р.), «Творчество Т.Г. Шевченко в русско-украинском
культурном пространстве» (Київ, 1993 р.), «Фразеологічний словник творів Т.Г. Шевченка» (Полтава, 1993 р.), «Семантическая
трансформация имен прилагательных – образное средство языка
произведений Т.Г. Шевченко» (Донецьк, 1994 р.), «Ідеї КирилоМефодіївського товариства у творчості Т.Г. Шевченка» (Київ, 1997
р.), «Гоголівські художні образи і стилістичні прийоми у творчості
Т.Г. Шевченка» (Ніжин, 1999 р.) та ін.
***
Тетяні Купріянівні судилося творче довголіття. Варто згадати,
що лише з 1994 до 1999 року вона бере участь у створенні кількох
словників: «Російсько-український словник наукової термінології:
Суспільні науки» (1994), «Русско-украинский словарь синонимов»
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(1995 р.), «Українсько-російський словник» (1999). У ці ж роки вона
виступає як рецензент праць: «Універсальний довідник-практикум
з ділових паперів» (1997 р.), «Ономастика України та етногенез
східних слов’ян» (1998 р.).
Багаторічні плідна наукова діяльність Тетяни Куприянівни на
ниві філології збагатила українське мовознавство. Працюючи в Інституті мовознавства, вона пройшла шлях від молодшого наукового співробітника (1958 р.) до доктора філологічних наук (1982 р.), а
згодом – професора (1992 р.), підготувала 15 кандидатів філологічних наук, з яких двоє стали докторами.
Тетяна Купріянівна Черторизька – лауреат двох Державних
премій (1983 р., 1989 р.), їй надана довічна державна стипендія як
видатному діячеві науки (2001 р.).
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Основні дати життя та діяльності вченого
9 серпня 1919 р. народилася у с. Амонь Хомутовського району
Курської області
1926–1929 рр. навчання у початковій школі с. Амонь
1930–1937 рр. навчання у середній школі на руднику Петровського району Сталінської (нині Донецької) області
1937–1945 рр. навчання на філологічному факультеті Київського
державного університету ім. Т.Г. Шевченка (з перервою на 2
роки війни)
1945 р. закінчення Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
у 1945 р. викладач російської мови у Сталінському (нині Донецькому) держуніверситеті
1946–1948 рр. аспірантка кафедри російської мови Київського
державного університету ім. Т.Г.Шевченка
у 1948 р. асистентка цієї ж кафедри
1949–1951 рр. літконсультант видавництва ЦК ЛКСМУ «Молодь»
1952–1957 рр. старший редактор сектору художньої літератури
видавництва «Молодь»
1954 р. захист кандидатської дисертації
1957–1958 рр. завідувач редакцією класичної та перекладної літератури видавництва «Молодь»
1958 р. зарахування на посаду молодшого наукового співробітника Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР
1961 р. переведення на посаду старшого наукового співробітника
Інституту мовознавства ім. О .О. Потебні АН УРСР
1975 р. одержання Грамоти Верховної Ради Української РСР
1982 р. захист докторської дисертації
1983 р. Лауреат Державної премії СРСР у галузі науки і техніки
1987 р. переведення на посаду провідного наукового співробітника Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР
1989 р. Лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки
і техніки
1992 р. присвоєння звання професора
з 1996 р. на пенсії.
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ Т.К. ЧЕРТОРИЗЬКОЇ
У покажчику в хронологічному порядку подано перелік друкованих праць професора Тетяни Купріянівни ЧЕРТОРИЗЬКОЇ,
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4. Е. Распе. Пригоди Мюнхаузена. – К.: Молодь, 1953 (8,5 арк.).
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31. Словник мови творів Шевченка // Закономірності розвитку
національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй. – К.:
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Oktober und die russishe Sprache, VEB Verlag Enzyclopädie. –
Leipzig, 1977. – С. 174–198.
1978
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