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ЧВЕРТЬ  СТОЛІТТЯ  НА  НИВІ  ОСВІТИ 
 
Наталія Купріянівна Місяць – 

відомий український вчений-
мовознавець, викладач та орга-
нізатор освіти на Житомирщині. 
Чверть століття, починаючи  
вже з далекого 1975 року, життя 
та діяльність Наталії Куприя-
нівні тісно пов’язані з філологіч-
ним факультетом Житомир-
ського едуніверситету імені Іва-
на Франка. 
Н.К. Місяць народилася в Жи-

томирі 10 червня 1951 року в 
багатодітній сім’ ї залізничника. В 
1968 р. закінчила Житомирську 
середню школу № 45 (тепер – № 
8), брала активну участь у шкільних гуртках, художній 
самодіяльності, грала у самодіяльних виставах. У майбутнього 
науковця-викладача склалося сакральне ставлення до школи, як 
до невичерпаного джерела духовності та культури, очевидно, 
тому після закінчення десятого класу дівчина без вагань 
вирішила поступати до педінституту. 

Чотири роки Н.К. Місяць навчалася на філологічному 
факультеті Житомирського 
педагогічного інституту імені Івана 
Франка. Тут відчула щиру турботу та 
підтримку з боку людини видатної та 
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легендарної, про яку ще довго будуть згадувати сучасники та 
нащадки, декана факультету Сергія Трифоновича Радчука-
Павленка (1920-1981 рр.). Куратором академічної групи була 
широко знаний в слов’янському мовознавчому просторі вчений 
Аза Феодосіївна Папіна [1] кожну зустріч з якою сприймала як 
головні уроки життя. Студентка Н.К. Місяць вчилася 
наполегливо, лише на “відмінно”, з захопленням слухала лекції з 
літератури професорів Л.М. Венгерова, Я.Ф. Рівкіса,  
П.К. Сербіна,  прислухалася до порад ветерана кафедри 
російської мови М.Б. Храмой, поринала в глибини історії та 
філософії з доцентом П.П. Москвіним та професором  
С.П. Щербою, пізнавала світ педагогіки і психології з доцентами 
С.Л. Близнюком та В.Х. Харкевичем, вивчала ази польської 
мови з доцентом В.М. Пітіновим. 

Студентка Н.К. Місяць вела активне громадське життя: 
була членом комітету комсомолу, працювала у будівельному 
загоні на об′єктах Брусилівського району, як член педзагону 
виховувала підлітків, що були на обліку в райвідділі міліції. 
Проте  найбільше її цікавили наукові дослідження. Вже на 
першому курсі стала членом студентського наукового 
товариства. Під керівництвом завідувачки кафедри російської 
мови А.Ф. Папіної активно працювала у лінгвістичному гуртку. 
До складу гуртка входили також Людмила Іванова (нині 
професор Національного педуніверситету ім. М. Драгоманова 
/м. Київ/), Таміла Слободянюк (нині доцент цього ж 
університету), Руслана Хмелінська та Віктор Дяченко (нині 
доценти кафедри слов′янських мов Житомирського 
педуніверситету). Гурток займався новим напрямком 
лінгвістики, а саме статистичними дослідженнями мови. На 
наукових студентських конференціях Н.К. Місяць неодноразово 
виступала в секції лінгвістичних наук з доповідями і 
повідомленнями (“Фонетичні особливості російського 
поетичного мовлення XIX столяття”, ”Про зміни у відмінюванні 
іменників російського поетичного мовлення радянського часу”). 
За останню роботу молода дослідниця у складі проблемної 
групи лінгвістичного гуртка в 1972 р. була відзначена дипломом 
ЦК ЛКСМУ першого ступеня. Діапазон наукових інтересів 



студентки Н.К. Місяць не замикався лише на проблемах 
дослідження мові. ЇЇ також цікавила історія рідного краю, під 
керівництвом доцента П.П. Москвіна вивчала історію легкої 
промисловості Житомирщини. На звітній конференції 
студентського наукового товариства за 1971-1972 навчальний 
рік Н.К. Місяць виступила з результатами багаторічного 
дослідження в історичній секції (“Виникнення і розвиток легкої 
промисловості Житомирщини”). Інститут Наталія Купріянівна 
закінчила з відзнакою. 

За розподілом випускниця Н.К. Місяць спочатку 
працювала вчителем російської мови і літератури у Вільській 
(1972-1974 рр.), потім у Забрідській (1974-1875 рр.) середніх 
школах Черняхівського району. Тут молодого педагога тепло 
підтримали директор Вільської школи В.М. Козлов, директор та 
завуч Забрідської школи А.Д. Супрунов та Ю.С. Толочкін, з 
якими у Наталії Купріянівни склалися донині дружні стосунки. 
Робота дозволила Н.К. Місяць не лише випробувати себе у ролі 
вчителя, набути певного досвіду, але й утвердитися у рішенні 
глибоко займатися науковими дослідженнями процесу навчання 
мови. 

Навесні 1975 р. А.Ф. Папіна запросила Наталію 
Купріянівну працювати за сумісництвом на кафедрі російської 
мови Житомирського педінституту, де молода викладачка 
почала вести курс методики викладання мови в середній школі, 
ділилася зі студентською молоддю методичними знахідками, 
новими ідеями, невеликим, але непересічним досвідом. А у 
вересні того ж року Наталія Купріянівна була зарахована на 
посаду асистента кафедри, яка згодом на все життя стала для неї 
рідною. 

У 1976 р. Наталія Купріянівна поступила в аспірантуру 
Українського науково-дослідного інституту педагогіки (Київ), де 
у відділі методики навчання мов розпочала ґрунтовне 
дослідження оптимальних шляхів навчання російської мови. 
Молодій дослідниці допомагали вчені цього інституту О.М. Бі-
ляєв, Г.М. Іваницька, Л.М. Симоненкова, керувала науковою 
роботою Н.К. Місяць старший науковий співробітник Н.А. 
Пашківська. Зразком для наслідування, старшим порадником у 



наукових пошуках стала проректор з наукової роботи 
Житомирського педінституту професор О.М. Іващенко.  

Роботу над дисертацією Наталія Купріянівна поєднувала з 
викладацькою діяльністю, у багатьох школах області проводила 
експерименти, апробовувала ефективність методів і прийомів 
навчання. В цей час з друку виходять її перші наукові роботи: 
“Научно-технический прогресс и основные черты современного 
урока русского языка”, “ Развитие речи учащихся в условиях 
близкородственного билингвизма”, “Осуществление связи в 
преподавании русского и украинского языков (виды 
практических занятий)”, “Межъязыковой перенос и его влияние 
на структуру и методику урока”, “Психологічні особливості 
вивчення близькоспоріднених мов”, “Межъязыковой  перенос и 
особенности изучения морфологии русского языка в условиях 
украинско-русского билингвизма”, в яких автор сформулювала 
принцип урахування позитивного впливу рідної мови школярів 
на навчанні їх другої мови. 

В 1980 р. Н.К. Місяць закінчила аспірантуру і завершила 
наукове дослідження, а два роки по тому – 11 січня у 
Московському педагогічному інституті ім. В.І. Леніна успішно 
захистила дисертацію на тему: “Учёт явления транспозиции в 
процессе обучения русскому языку в условиях 
близкородственного украинско-русского билингвизма” і 
отримала вчений ступінь кандидата педагогічних наук. 

Після захисту Наталія Купріянівна з новим натхненням 
віддається викладацькій та педагогічній діяльності: вона 
встановлює тісні контакти між вузом і школами Житомирської 
області [2], організує на факультеті методичний гурток, в який 
залучає талановиту студентську молодь до самостійних 
наукових пошуків нових форм навчання мов у середній школі та 
вузі. Цей досвід роботи з молоддю Н.К. Місяць узагальнює у 
доповіді “Про деякі напрямки роботи кафедри російської мови 
по вихованню професійної активності студентів”. Наказом по 
інституту у 1985 р. Н.К. Місяць оголошено подяку за плідне 
активне керівництво студентською науковою роботою. 
Одночасно Н.К. Місяць розгорнула методичну роботу серед 
вчителів: читає лекції на обласних курсах підвищення 



кваліфікації вчителів, керує обласною школою передового 
досвіду словесників, проводить обласні семінари для керівників 
районних методичних об′єднань вчителів-мовників [3]. У цей 
час Н.К. Місяць плідно співпрацює з редакціями 
республіканського збірника “Методика преподавания русского 
языка и литературы” і журналу “Русский язык и литература в 
средних учебных заведениях УССР”.  

У квітні 1986 р., враховуючи активну наукову, 
викладацьку та організаторську діяльність Н.К. Місяць, ВАК 
СРСР присудила їй вчене звання доцента. Дослідниця 
продовжує вивчати актуальні питання методики викладання 
російської мови як другої для українців, вміщує розділ з цієї 
проблеми у посібнику для вчителів “Методика изучения 
русского языка” (– К.,1986), а у 1987 р. в київському 
видавництві “Радянська школа” виходить її монографія 
“Изучение частей речи в условиях двуязычия”, яка отримала 
схвальні відгуки педагогічної громадськості [4]. 

 Працелюбність, ініціативність, творчий пошук сприяли 
появі й утвердженню авторитета доцента Н.К. Місяць серед 
старших колег по кафедрі, у яких вона завжди знаходила 
підтримку, серед них С.І. Гужанов, В.М. Кудімова, М.О. Лєцкін, 
І.О. Федорівська.  Ім’я Н.К. Місяць стає все більш відомим серед 
вчителів-мовників України. За річними підсумками навчально-
виховної роботи портрет Н.К. Місяць чотири рази був занесений 
на Дошку пошани педінституту (1985, 1986, 1987, 1989 рр.), а у 
1986 р. його помістили на стенді кращих випускників 
аспірантури Українського науково-дослідного інституту 
педагогіки у зв’язку з його 60-річчям. Наталію Купріянівну 
часто запрошують для читання лекцій на курсах вчителів у 
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Тернопіль, Ужгород, а також в 
Київський центральний інститут удосконалення вчителів. 
Віддаючи данину науковим досягненням та досвіду вченого, 
Міністерство освіти УРСР тричі  протягом 1983-1985 рр. 
відряджало Н.К. Місяць до Угорщини для роботи на літніх 
курсах вчителів російської мови. 

У 1989 р. Наталія Купріянівна очолила кафедру російської 
мови, яка з її ініціативи через п’ять років була перейменована у 



кафедру слов’янських мов. На новій посаді Н.К. Місяць глибоко 
проаналізувала діяльність кафедри,  виявила вузькі місця у 
підготовці спеціалістів та резерви її поліпшення. На кафедрі 
було впроваджено наскрізне ведення спеціальної дисципліни 
“Сучасна російська мова” одним викладачем, що відразу 
підвищило якість успішності, була розроблена програма 
“Грамотність”, яка скеровувалась на удосконалення 
правописних навичок у студентів, вперше було запропоновано 
альтернативні спецкурси, цілий спектр спецсемінарів. Кафедра 
запровадила факультативне вивчення польської та чеської мов, 
активізувала дослідження з порівняльного мовознавства. Тричі 
завідувачка кафедри виїжджала у Польщу для участі у наукових 
славістичних конференціях, для налагодження культурних 
зв’язків та навчання на курсах польської мови і культури (1992, 
1993, 1994 рр.). У цей час Наталія Купріянівна багато уваги 
приділяє проблемам організації вивчення польської мови в вузі 
та школі, [5] займається порівняльними дослідженнями 
української, російської та польської мов (з цієї проблеми нею 
опубліковано 12 статей), веде факультатив польської мови у 
педуніверситеті та у Житомирській середній школі № 25, 
працює за сумісництвом методистом польської мови в 
Житомирському обласному інституті удосконалення вчителів. 
Наталія Купріянівна є одним з організаторів стажування 
студентів у Жешувській вищій  педагогічній школі (Польща) [6], 
бере участь в організації і проведенні обласних семінарів 
вчителів польської мови [7], разом з Мирославою Староверовою 
та Валерієм Галицьким стає одним із співзасновників 
Товариства вчителів-полоністів на Житомирщині, очолює 
секцію методики викладання польської мови у Польському 
науковому товаристві в Житомирі, активно співпрацює з 
Житомирським історико-філологічним інститутом регіональних 
досліджень та Поліським діалектологічним центром, її 
приймають до міжнародної асоціації “Освіта для демократії”. 

Свідченням потягу до ґрунтовних знань стало закінчення 
Наталією Купріянівною у 1999 р. Житомирського 
педуніверситету зі спеціальності “Українська мова і література” 
і отримання другого диплому з відзнакою. Вона активізує свої 



дослідження з україністики і разом з чоловіком і дочкою – 
відомим в Житомирі лікарем-офтальмологом В.Й. Білоусом і 
студенткою факультету іноземних мов А.В. Білоус – працює над 
укладанням латинсько-українського офтальмологічного 
словника-довідника. Матеріали до словника отримали схвалення 
мовознавців на науковій конференції “Українська термінологія і 
сучасність” (Київ, 1998), присвяченій 80-річчю Національної 
академії наук України, та лікарів на VIII Конгресі світової 
федерації українських лікарських товариств (Львів, 2000). Не 
пройшло безслідно і захоплення у студентські роки історією. 
Н.К. Місяць входить до складу наукової групи, яка під 
керівництвом професора О.М. Іващенко укладає опис 
пам′ятників України (Житомирська область). 

Сьогодні наукові здобутки Наталії Купріянівни Місяць 
широко відомі  серед вчених-лінгводидактів. Вона автор більш 
ніж 130 наукових робіт, у тому числі 5 монографій, 15 
методичних рекомендацій, створила програму, за якою у вузах 
України викладається курс методики російської мови, декілька 
програм шкільних факультативів. Багато уваги вчена приділяє 
пошукам і розробці нових технологій навчання мов у школі та 
вузі. З її ініціативи у 1996 р. в Житомирському педуніверситеті 
кафедрами слов’янських мов та іноземних мов з методикою їх 
викладання (завідувачка Л.В. Калініна) була проведена наукова 
конференція “Проблеми методичної підготовки студентів-
філологів у педвузі”, Н.К. Місяць працювала у робочій групі 
Міністерства освіти України над виробленням нових стандартів 
вищої освіти. У 1999 р. вийшли з друку “Сборник текстов по 
русскому языку для 5-9 классов”, який побудований на новому 
баченні сучасних засад вивчення російської мови в Україні як 
іноземної, та методичний посібник для студентів “Безмашинное 
программированное обучение русскому языку”, в якому 
реалізована одна із сучасних технологій вивчення російської як 
іноземної мови, над якою автор плідно працювала протягом 
останніх п’яти років. 

Н.К. Місяць завжди турботливо піклується про 
студентську молодь, активно залучає її до наукових досліджень, 
керує дипломними роботами студентів, за що декілька разів була 



відзначена Почесними грамотами університету. Ряд вихованців 
кафедри слов’янських мов, серед яких учні Наталії Купріянівни, 
останнім часом успішно захистили кандидатські дисертації з 
мовознавства (Н. Бобунова, С. Плотніков, О. Януш,  
С. Рудницький). Декілька її колишніх студентів захистили 
дисертації з літературознавства (В. Єршов, А. Близнюк,  
С. Дивнич, Є. Волощук, Н. Астрахан). Н.К. Місяць веде заняття 
в обласному інституті післядипломної освіти, працює в журі 
обласних олімпіад школярів та Малої академії наук, рецензує 
дисертації та наукові праці з мовознавства та методики 
викладання мов. Багато років Н.К. Місяць очолює жіночу раду 
педуніверситету, яка була ініціатором ряду акцій милосердя, 
організувала шефство над Денешівським дитячим будинком [8]. 
За цю роботу Наталія Купріянівна неодноразово отримувала 
подяки наказом по університету. 

Постать Н.К. Місяць займає помітне місце серед 
викладачів унівеситету, її знають в усіх підрозділах вузу. У 
Наталії Купріянівни теплі, приязні стосунки як з колегами 
старшого покоління професорами О.А. Дубасенюк,  
А.В. Іванченком, О.М. Іващенко, Л.В. Калініною,  
Д.І. Квеселевичем, Л.С. Монастирецьким, М.М. Осадчим,  
А.П. Стадніченко, О.С. Чирковим так і з багатьма тими, хто 
молодший від неї, в кому вона бачить майбутнє вузу. У 1999 р., 
враховуючи плідну наукову діяльність, активну навчально-
виховну роботу та у зв’язку з 80-річчям Житомирського 
педагогічного університету, Наталія Купріянівна Місяць була 
нагороджена Грамотою Міністерства освіти України. 

Все своє творче життя Н.К. Місяць виховує молодь, готує 
спеціалістів для численної армії вчителів. Їм вона передає ґрун-
товні знання, вчить допитливості, невтомності у наукових пошу-
ках, чесності і принциповості, вчить завжди зберігати людську 
гідність, над усе цінувати і поважати особистість, бачити її в 
учнях, студентах, колегах по праці. Попереду у Н.К. Місяць нові 
плани і задуми. ЇЇ цікавлять проблеми лексикології і 
лексикографії, зокрема українська медична термінологія, 
художні переклади, зокрема з української, польської, російської 
мов та цими мовами, проблеми девіалогії, зокрема вульгаризація 



мови і пошуки шляхів її подолання. Вона мріє про відкриття 
відділу полоністики в педуніверситеті. Н.К. Місяць ставить 
перед собою надзавдання, готуючи вчителя-мовника, 
налаштувати його на впровадження демократії в шкільне життя і 
у такий спосіб сприяти покращанню життя в Україні. 
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