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ПОРТРЕТ ВЧЕНОГО

ШВАЧКО
СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

Людина творить свою долю, про що
свідчить життєвий та науковий шлях ювіляра
проф. Швачко С.О. Народилася Світлана
Олексіївна  25 листопада 1935 року у м. Києвi у
сiм’ї військовослужбовця. Батько - Чорноок
Олексій Іванович (1907-1943) - загинув на вiйнi.
Мати – Антоніна Михайлівна (1919-2001) –
домогосподарка. Після закінчення середньої
школи Чорноок Світлана Олексіївна вступила
до Білоцерківського інституту іноземних мов,
який закінчила з відзнакою в 1956 р.
У 1954 році інститут перевели до м. Горлівки

Донецької (в той час – Сталінської) області. Чотири роки по закінченні вузу
Швачко С.О. викладає англійську мову в школах Горлівки, доки не закінчився термін
вузівського розподілу. В 1961 р. стає викладачем англійської мови Горлівського
державного педагогічного інституту іноземних мов (ГДПІІМ). З Горлівкою пов’язані
важливі віхи життя ювіляра: у 1956 р. – одруження з К.К. Швачко (1922-2006),
1957 р. – народження доньoк – Віри Швачко, 1963 р. – Ірини Швачко,
1971 р. – захист кандидатської дисертації (спеціальність 10.02.04 - германські мови),
1975 р. – присвоєння вченого звання доцента.

У 1976 р. сім’я Швачків переїздить до м. Сум, де Карпо Кирилович Швачко
працює проректором з наукової роботи Сумського державного педагогічного
інституту ім. А.С.Макаренка. До цього 20 років він обіймав посаду ректора ГДПІІМ.
С.О. Швачко працює доцентом, професором, а потім і завідувачем кафедри
германської філології Сумського державного педагогічного інституту. У 1995 р.
Світлана Олексіївна Швачко організовує кафедру перекладу в Сумському
державному університеті. На кафедрі на часі здійснюється підготовка за трьома
освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Базові мови
- англійська та німецька -  вивчаються у низці додаткових мов: французької,
польської та латини. Мовну практику студенти проходять у Туреччині, Німеччині,
Великій Британії, США, Канаді. Створено центр Китайської культури інституту
Конфуція. Лінгафонний кабінет, відеозал та комп’ютерний клас забезпечують
викладання робочих програм. Діє міжнародний обмін студентами. Кафедру
германської філології СумДУ, створену в 2007 році, очолює кандидат філологічних
наук Ірина Карпівна Кобякова (Швачко).

Зацікавленість питаннями філології привела ювіляра у 1968 р. до заочної
аспірантури Київського інституту іноземних мов, у якій у той час навчалися майбутні
вчені: проф. Олікова М.О., доц. Мостовий М.І., проф. Кікець М.І.,
проф. Омельченко Л.Ф., доц. Павлов В.В., доц. Мандич О.Г., доц. Дудченко М.М.

Доленосними в житті ювіляра були зустрічі, поради, консультації вчених України
та зарубіжжя, серед них: проф. Андрєєв Н.Д., проф. Супрун А.Є.,
проф. Колшанський Г.В., проф. Жлуктенко Ю.О. проф. Білецький А.О.,
проф. Почепцов Г.Г., проф. Акуленко В.В., проф. Кошова І.Г., проф. Затковська Р.Г.,
проф. Перебийніс В.І., проф. Старикова О.М., проф. Кочерган М.П.,



«Філологічні трактати», №1’ 2010 155

проф. Чередниченко О.І., проф. Болдирєв Р.В., проф. Кухаренко В.А.,
проф. Шевченко І.С.

Праці Швачко С.О. опубліковані не лише в Україні, але й за її межами – у Росії,
Білорусі, Литві, Польщі, Чехії, тощо.

Ювіляр опублікувала більше 200 наукових робіт. Основні з них:

№ Назва Видання К-сть стор. Співавтори
1. Введение в срав-

нительную типологию
английского, русского и
украинского языков

Учебное пособие для
студентов педагогических
институтов и факультетов
иностранных языков. – К.:
Вища школа,  1977.

147 с.

Швачко К.К.,
ТерентьевП.В.,
Янукян Т.Г.

2. Семантичні особливості
фразеологічних одиниць
з нумеральним компо-
нентом (на матеріалі
англійської мови)

Мовознавство, 1980. -  №4
С. 55-58

3. Дискурсивные осо-
бенности нумеральных
сочетаний английского
языка

Зб.: Лингвистика текста и
методика преподавания
иностранных языков. – К.:
Вища школа, 1981

С. 139-143

4. Языковые средства вы-
ражения количества в
аглийском, русском и
украинском языках

Монография. – К.:Вища
школа, 1981

143 с.

5. Поліфункціональність
англійських числівників

 Мовознавство, 1987. - № 3
С.41-43

6. Структурно-содержа-
тельные аспекты
английских сказок и
стихотворений

Методические рекоменда-
ции. - Сумы, 1988

34 с.

7. Категория количества в
современных евро-
пейских языках

Монография. – К.: Наукова
думка, 1990 284 с.

Акуленко В.В.
Букреева Е.И.
и др.

8. Вербалізація гумору в
текстах різних жанрів

Наукові записки. – Київ: АН
ВШ України, 2001. - Вип. ІІІ С. 56-63

9. Лингвистическая
природа нумеральных
знаков

Зб.: Проблеми семантики
слова, речення та тексту. -
Київ: КНЛУ, 2001. – Вип. 7

С.286-291

10.Соціо-лінгвістичні
аспекти вимірювальної
лексики англійської
мови

Зб.: Проблеми семантики
слова, речення та тексту. -
Київ: КНЛУ, 2001. – Вип. 7 С.291- 295

11.Substandard Ensglish Via
Translation

Зб.: Мови, культури та пе-
реклад у контексті Євро-
пейського співробітництва. –
Київ: Видавничий центр
Київського національного
університету ім. Тараса
Шевченка, 2001.

С.507-511
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Продовження таблиці

12.Типология языковых
средств выражения
точного количества

Зб.:Мовні і концептуальні
картини світу. – Київ,
2001. - №5

С. 249-253

13.Семантичне наван-
таження денумеральних
одиниць

Зб.: Мовні і концептуальні
картини світу. - Київ:
Видавничий центр
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка, 2002. - №7

С. 522-529

14.Перекладацькі
трансформації у
поетичному просторі

Ж. Іноземні мови.
Зарубіжна література.
Методика викладання. –
Донецьк: ДонНУ, 2005. - –
Т. 2, №1(4)

С.90-95

15.Про деякі перекладацькі
трансформації у пое-
тичному тексті

Вісник Житомирського
державного університету
ім. Івана Франка.-
Житомир: ЖДУ, 2005.-
Вип. 23

С.22-23

16.Тенденції омовлення
природних явищ:
когнітивно-прагматичні
аспекти

Вісник СумДУ. Серія
Філологічні науки. –
Суми: Вид-во СумДУ,
2006. - №11(95), Т.1

С.121-126

Анохіна Т.О.

17.Вступ до мовознавства Навчальний посібник. –
Вінниця:Нова книга, 2006 224 с.

Кобякова І.К.

18.Навчити вчитися! Навчальний посібник. –
Вінниця: Нова книга, 2006 136 с.

19.Образ тишины:
когнитивно-лингвис-
тические аспекты

Научный журнал:
Культура народов
Причерноморья. –
Симферополь, 2007. -
№ 110, Т.2

С.313-315

20.Екстеріоризація
синтаксичних лакун у
художньому дискурсі
(типологічні аспекти).

Іноземні мови. Зарубіжна
література. Методика
викладання. – Донецьк:
ДонНУ, 2007. – Том 4, №
3(12)

С.186-192

21.Образотворчі тенденції в
текстах малого жанру

"Од слова путь верстаючи
й до слова". Збірник на
пошану Роксолани
Петрівни Зорівчак,
доктора філол. наук,
професора, заслуженого
працівника освіти України
(ред. О.І. Чередниченка). -
Львів: ЛНУ, 2008. –
1012 с.

С.695-704
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Продовження таблиці

22.Оязыковление кон-
цептосферы "Природа и
человек": статус
первичных и вторичных
номинаций

Научный журнал:
Культура народов
Причерноморья.
Симферополь, 2008.
- № 142, Т.2

С.422-424

23.Основні віхи фун-
кціонування кван-
титативної лексики
(типологічні аспекти)

Науковий Вісник
Волинського нац. ун-ту
ім. Лесі Українки /Філо-
логічні науки. Мово-
знавство. – 2009. - №5

С.230-233

24.Статус вторинних
конструювань: лінгво-
когнітивні аспекти

Вісник Житомирського
державного ун-ту імені
Івана Франка. -  Житомир:
ЖДУ ім. Івана Франка,
2009. -  Вип. 45

С.48-51

25.Еволюційні віхи
квантитативних слів
(семантична девіація
англійських числівників)

Науковий Вісник
Чернівецького ун-ту
(германська філологія) /
Зб. наук. праць. –
Чернівці: ЧНУ, 2009.

С.295-299

26.Сага про числа та їх
екстеріоризацію

Наук. журнал "Культура
народов Причерноморья".
-  Крим: Ялта, 2009. -
№168, Т.2

С.363-367

27.Сага про димензіо-
нальні слова англо-
мовного дискурсу

Наук. журнал
«Філологічні трактати». –
Суми: СумДУ, 2009. – Т.1

С.168-175

28.У царині номінативних і
комунікативних одиниць

Зб. наук. праць. – Суми:
СумДУ, 2010.

168 с.

29.Статус номінацій silence,
pause в художньому та
музикальному дискурсах

Наук. вісник. Філологічні
науки. - Волинський нац.
ун-т ім. Лесі Українки,
2010

С.167-171

Заслуги ювіляра гідно оцінені на Батьківщині та за її межами:
 Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти СРСР нагородило Швачко

С.О. значком «За отличные успехи в работе» (1974 р.);
 колегія освіти УРСР нагородила Швачко С.О. знаком «Победитель

социалистического соревнования» (1975 р.);
 Міністерство освіти УРСР нагородило ювіляра знаком «Відмінник народної

освіти» (1984 р.);
 за заслуги в галузі освіти і педагогічної науки Постановою

колегії Міністерства освіти УРСР від 23 лютого 1988 р. нагороджено Швачко С.О.
медаллю А.С. Макаренка;

 у грудні 1997 р. Швачко С.О. обрано академіком АН ВШ України;
 13 жовтня 2005 р. присвоєно почесне звання заслуженого професора СумДУ;
 15 травня 2007 р. видано значок «Відмінник освіти України»;
 Постановою президії АН ВШ України присуджено Швачко С.О. нагороду

Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (24.04.2010 р.);
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 Міністерство освіти і науки України нагородило Швачко С.О. знаком Петра
Могили (13.05.2010 р.).

На часі багато зусиль, уміння й часу віддає ювіляр підготовці та вихованню
наукових кадрів. Під її керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій:

Журавльова С.І., 1996. Реализация вопросительности как супресинтаксического
элемента в нетипичных текстах: дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Киев: КГЛУ;

Лещенко О.И., 1996. Особенности реализации антропоцентричности в
англоязычных сказках: дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / СГПИ им. А.С.Макаренко

Кабанова С.В., 1997. Вираження кількісно-якісних відношень синтаксичними
структурами англійської мови: дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / ХНУ імені
В.Н. Каразіна;

Корень О.В., 2000. Системно-функціональні особливості англійських прислів’їв:
дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Соколова І.В., 2002. Прагматико-когнітивні характеристики категорії повтору в
текстах анонсу: Дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / ХНУ імені В.Н.Каразіна;

Козловська Г.Б., 2003. Прагматичний аспект категорії інформативності
англомовних синоптичних текстів газетно-публіцистичного стилю: дис… канд.
філол. наук: 10.02.04 / ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Ємельянова О.В., 2006. Мовленнєве вираження статусу адресата в англомовному
художньому дискурсі: дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Медведь Е.Н., 2006. Системно-функциональные особенности квантитативных
единиц (на материале современного английского языка: дис... канд. филол. наук:
10.02.04 / ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Литвинко О.А., 2007. Словотвірні та семантичні характеристики термінологічної
підсистеми машинобудування: дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / ХНУ імені
В.Н. Каразіна;

Косенко Ю.В., 2008. Структурно-семантичні і функціональні особливості
метакомунікативного блоку прощання (за матеріалами англомовного художнього
дискурсу): дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / ДонНУ.

Швачко С.О. завдячує своїми досягненнями співпраці з відомими вченими
України, з професорами: А.Д. Бєлова, Р.П. Зорівчак, Н.Ф. Гладуш, В.Н. Манакін,
А.Е. Левицький, М.М. Полюжин, М.М. Попович, В.І. Теркулов, В.І. Карабан,
І.С. Шевченко, О.І. Морозова, Л.В. Солощук, А.П. Мартинюк, Ю.А. Зацний,
Р.В. Болдирєв, М.Г. Сенів, Ш.Р. Басиров, О.Л. Бєссонова, О.Є. Гороть,
Л.Ф. Омельченко, М.О. Олікова, О.І. Чередниченко, Л.М. Мінкін, Л.І. Бєлєхова,
 В.Д. Каліущенко, В.О. Самохіна, А.М. Приходько, Л.С. Піхтовнікова,
С.А. Жаботинська, В.І. Говердовський.

Своєю науковою та педагогічною діяльністю Швачко С.О. заслужила велику
шану і повагу у філологічному світі. На часі Швачко С.О. очолює кафедру теорії та
практики перекладу у Сумському державному університеті, керує аспірантами, читає
цикл лекцій для студентів і магістрів, проводить дослідницьку роботу, видає
підручники, монографії, бере активну участь у наукових симпозіумах, конференціях,
семінарах, опонує кандидатські та докторські дисертації, працює у спеціалізованих
вчених радах, редагує фахові збірники, консультує науковців.

Колеги, друзі, авторський колектив збірника вітають Швачко С.О. з ювілеєм,
бажають міцного здоров’я та творчої наснаги!

Редколегія


