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НА ПОШАНУ ЮВІЛЯРА – ПРОФЕСОРА
МИКОЛИ СТЕПАНОВИЧА ЗАРИЦЬКОГО
Многая літа дорогому нашому Миколі Степановичу Зарицькому!
У травні 2011 року святкує свій 90-річний ювілей наш дорогий і глибоко
шанований професор Микола Степанович Зарицкий – вчений, педагог,
громадський діяч. З його ім’ям пов’язана доля багатьох випускників і
викладачів Київського університету. Він і сьогодні активно працює, публікує
наукові і методичні праці, бере активну участь у роботі Ради ветеранів війни і
праці Київського університету, допомагає молодшим колегам.
Микола Степанович народився у місті Брацлаві Вінницької області.
Закінчив Сталінградське військове училище зв’язку 18.07.1941 року. Під
час Великої Вітчизняної війни був командиром взводу зв’язку
стрілецького полку 292 стрілецької дивізії. У складі цієї дивізії, а потім 21
мотострілецької дивізії та 265 стрілецької дивізії брав участь в обороні
Ленінграда і зняття блокади; у звільненні м.Виборга, Новгорода, Пскова,
Естонії, Латвії, Литви, у визволенні Варшави і штурмі Берліна. Пройшов
шлях від командира взводу, роти зв’язку полку, начальника зв’язку
стрілецького полку, командира окремого батальйону зв’язку дивізії до
начальника зв’язку дивізії, вийшовши у відставку полковником. 1953
року закінчив Філологічний факультет Київського державного
університету ім.Т.Г. Шевченка. Був аспірантом, викладачем, доцентом
кафедри російської мови. Упродовж 10 років (1971 -1981) був завідувачем
кафедри слов’янської філології, з 1981 року працював на кафедрі
російської мови. М.С.Зарицький був багаторічним членом Всесоюзної
Комісії з вищої філологічної освіти. З 1992 року працював професором
кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного
інституту Національного технічного університету України (КПІ).
Сфера наукових інтересів Миколи Степановича Зарицкого надзвичайно
широка: російське, українське, східнослов’янське мовознавство, філософія
мови, стилістика, історія слов’янських мов, перекладознавство. Науковий
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доробок становить 8 монографій, підручників та посібників, близько 100
статей, серед яких «Формы и функции возвратных глаголов (на материале
древнерусского языка)» (1961); «Частичновидовая соотносительность
глаголов современного русского языка» (1987); «Стилістика сучасної
української
мови»
(2001);
«Актуальні
проблеми
українського
термінознавства» (2004); «Переклад: створення та редагування» (2004) та
ін. Микола Степанович Зарицкий дав путівку у життя багатьом ученимфілологам України та зарубіжжя, він був науковим керівником
дисертаційних досліджень українських та іноземних аспірантів, понад 20 із
них успішно захистили кандидатські дисертації.
Професійні успіхи і військова звитяга ювіляра були відзначені
науковою громадськістю і державою: Микола Степанович Зарицкий кавалер орденів “Червоної зірки”, двох орденів “Вітчизняної війни ІІ
ступеня”, “Богдана Хмельницького”, нагороджений медалями “За бойові
заслуги”, “За оборону Ленінграда”, “За звільнення Варшави”, “За
перемогу над Німеччиною”. Має більше 20 ювілейних і цивільних
медалей і відзнак, серед яких “Медаль за трудову доблесть”, “1500-річчя
Києва”, “Відмінник освіти України”, “Відзнака Вченої ради Київського
національного університету імені Тараса Шевченка”.
Дорогий наш Миколо Степановичу,
колектив Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут філології,
кафедра слов’янської філології і кафедра російської мови, Ваші вдячні
учні і колеги щиро вітають Вас із Днем народження, бажають Вам
здоров’я, радості, добробуту і благополуччя!
З води і роси Вам, дорогий ювіляре!
Від імені колективу –
О.Л.Паламарчук, завідувач кафедри слов’янської філології,
О.С.Снитко, завідувач кафедри російської мови
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