
Íàðîäèëàñÿ 3 áåðåçíÿ 1961 ð. â Êèºâ³. Ó 1983 ð. ç â³äçíàêîþ çàê³í÷èëà 
ñëîâ’ÿíñüêå â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà 
(ñïåö³àëüí³ñòü: ô³ëîëîã, âèêëàäà÷ ñåðáîõîðâàòñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè, âèêëàäà÷ 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè, ïåðåêëàäà÷). Ó 1988 ð. çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó 
äèñåðòàö³þ «Ñòèë³ñòè÷íå ôóíêö³îíóâàííÿ òåðì³íîëîã³÷íî¿ ëåêñèêè â ñó÷àñí³é 
óêðà¿íñüê³é ïîåç³¿ (40–80 ðð. ÕÕ ñò.)» (íàóêîâèé êåð³âíèê — äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ 
íàóê, ïðîôåñîð Ë. Ñ. Ïàëàìàð÷óê).  Ó 2017 ð. Â. ². ßðìàê çàê³í÷èëà äîêòîðàíòóðó 
â ²íñòèòóò³ ìîâîçíàâñòâà ³ì. Î. Î. Ïîòåáí³ ÍÀÍ Óêðà¿íè (íàóêîâèé êîíñóëüòàíò — 
äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Ò. Á. Ëóê³íîâà). 

Îñíîâí³ íàïðÿìè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³: êîíòðàñòèâíà ñòèë³ñòèêà ï³âäåííî- é 
ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâ; òèïîëîã³ÿ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâ; ìå-
òîäèêà âèêëàäàííÿ ñåðáñüêî¿ é õîðâàòñüêî¿ ìîâ; ³ñòîðè÷íà âçàºìîä³ÿ ñåðáñüêî¿ é 
õîðâàòñüêî¿ ìîâ ç ³íøèìè ìîâàìè; òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ïåðåêëàäó ç ñåðáñüêî¿ ìîâè 
ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèìè ìîâàìè; ïñèõîë³íãâ³ñòèêà. Ïåðåêëàäàº ñåðáñüê³ õóäîæí³ 
òâîðè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ ñëàâ³-
ñòè÷íèõ êîíôåðåíö³ÿõ â Óêðà¿í³ òà â ðîáîò³ ì³æíàðîäíèõ ñëàâ³ñòè÷íèõ ôîðóì³â 
ïàì’ÿò³ Âóêà Êàðàäæè÷à (ì. Áåëãðàä, Ðåñïóáë³êà Ñåðá³ÿ). Â. ². ßðìàê º òàêîæ 
ó÷àñíèêîì ì³æíàðîäíîãî ïðîåêòó «Ñèñòåìà ö³ííîñòåé ñëîâ’ÿí òà ¿õí³õ ñóñ³ä³â» 
EUROJOS. 
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ßÐÌÀÊ Âåðîí³êà ²âàí³âíà
êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó 
ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâ ²íñòèòóòó ìîâîçíàâñòâà 
³ì. Î. Î. Ïîòåáí³ ÍÀÍ Óêðà¿íè, àâòîðêà ïîíàä 
100 ïðàöü ó ãàëóç³ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿.

Âåðîí³êà ßðìàê

Вук Мићуновић: Без муке се пјесма 
не испоја, без муке се сабља не сакова. 

Петар ІІ Петровић Његош

Часовник невидљив негде изби мирно; 
Тад потоње руже лагано помреше. 

Јован Дучић

ФЕМА (Полети на њега, па се опет 
тргне). Вуци се, кад ти кажем, из моје 
куће...

Јован Стерија Поповић

Скрхавши Вишњу, која му се била 
у поверењу предала, у својој слабој 
вољи несвесног себичњака он се дао 
завести од Беле, коју није волео, 
и оженио се с њом.

Јован Скерлић

Преврћући прашне књиге, Прашне 
књиге и хартије, Нађох песму забачену, 
Што је нико чит’о није.

Јован Јовановић Змај

Вјеровасмо у њу ко у светли ћивот 
Василија светог...; Вјеровасмо у њу ко у 
вечни живот...!

Алекса Шантић

Заборавио сам јутрос песму једну ја.
Владислав Петковић-Дис

Јер Бог је тако хтео да нас створи, У 
доба кад се монотоно живи...

Милан Ракић

Ту Вељко нађе код бега у ћемеру 
800 дуката, и још некакве двојице 

трговаца, који су били пошли да купе 
говеда па се ту застали, 

пуне двије зобнице бијелих новаца...
Вук Караџић

Сутрадан црквено звоно окупи 
село на збор.

Стефан МитровЉубиша 

...Срдар удари у грохотан смијех. 
Симо Матавуљ

Шта је год хтео испевати изашло је 
на ово, испала је слика.

Љубомир Недић

Oprosti, majko sveta, oprosti, što naših 
gora požalih bor…

Laza Kostić

Gled’o sam vas metanije, 
Kad varate Boga živa.

Đura Jakšić

Глас њезин беше ко музика туге: 
И зато мишљах, у слушању многом, 

Само на прошлост...
Јован Дучић


