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«Я – крихітний олівчик у руці Господа,

який пише лист любові цьому світові»1

Штрихи до біографії доктора філологічних наук,

професора Миколи Івановича Степаненка

Робіть те, що переживе вас.

Те, що зробите лише ви і ніхто инший.

Робіть се для загального добра, для батьківщини,

для родини. Бо в сьому й закладена наша вічність.

Мирослав Дочинець

Д
ля розвитку сучасної україністики надчасне значення має
науковий доробок Миколи Івановича Степаненка – знаного
в Україні й за кордоном ученого-мовознавця, літературо -

знавця, публіциста, педагога, який три десятиліття продовжує
вражати – і не лише вітчизняних науковців та освітян! – своїми
енциклопедичними знаннями, творчим летом думки, тією духов-
ною суверенністю, яка в історичному поступі України до загаль-
нолюдських цінностей так потрібна сьогодні в усіх сферах життя,
а особливо на ниві мови. Плекати свої духовні корені – мову – це
беззаперечне право й споконвічний обов’язок кожного українця, і цю
місію Микола Іванович Степаненко на порозі свого 60-літнього
ювілею зреалізував вповні і як доктор філологічних наук, професор,
академік Академії наук вищої освіти України, і як відмінник освіти,
заслужений діяч науки й техніки України, і як член Національної
спілки письменників України, член Національної спілки журналістів
України, член Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка.
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1 Вислів належить всесвітньо відомому лауреатові Нобелівської премії миру Матері Терезі.



В
ін стоїть на березі часу й вічности. Він вимріює день
прийдешній. Поглядом ловить далеко на вечірньому
прузі журавлиний ключ, що відлітає звідкись і летить

кудись. Красивий і статний чоловік, у чиїх осінніх очах безмір
добра і світла, на обличчі літня усмішка, у грудях відбиває ритм
вразливе й чуле весняне серце, а велика душа пристрасно мо-
литься, прокладаючи розуму шлях до неба. Він Той, кого по-
кликало в цей світ Непроминальне й Святе Слово, убране в
розкішні шати любови й мудрости, загартоване пам’яттю роду
й народу, Слово-сльоза, Слово-радість із лику Творця. Він –
Той, покликаний, Хто знає, куди йде… – Микола Іванович
Степаненко. Світ упізнав Його… і відкрився, а Пресвята Божа
Мати від земної матері прийняла під свій покров світлої днини
14 жовтня 1958 року в селі Великоселецькому Оржицького
району, що на Полтавщині. Із вікових глибин проростає ко-
ріння сельчан, від козака Романа Селека, якого вздоровила ця
земля, пароститься історія двох сіл – Великоселецького й Ма-
лоселецького – і його славних нащадків, гордих духом, вольо-
вих, хоробрих, щирих і щедрих на добро.

Людина кільчиться з дитинства. Воно вдобрює буттєве
поле ніжними спогадами й родинним теплом, батьковою по-
радою й маминою ласкою, дідусевим досвідом і вічним бабу-
синим духовним прихистком, ароматом домашнього хліба й
смачного борщу, мудрим шляхом до Вчителя й вузеньким пу-
тівцем до Світла на обрії, особливим затишком рідної до-
мівки, що чекає крізь роки своїх мандрівців і всміхається їм
на життьових стежках і дорогах любов’ю та мріями. Дитинство
Миколки Степаненка було таким, як і дитинство його друзів
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і тисяч однолітків великої Країни й України, що вже заживила
рани Другої світової війни й болісно мовчала про криваві й
незагоєні рани інших, неоголошених, воєн нашому україн-
ському роду. Що таке багатство й розкіш – ні післявоєнне по-
коління дітей, ні їхні батьки не знали, тому нажите й здобуте
тяжкою сільською працею цінували. І вірили: краще й за-
можне життя неодмінно матимуть діти. Тому й віддавали їм
останнє, «аби вивчилось», «аби з доньки чи сина були люди».
Однак теплилося в Миколиному світлому часі становлення
те, що стиха відкривало всесвіт і виводило на шлях благого-
віння до знань, до науки і, зрештою, до Його Величности
Слова, – Книги. Вторує сьогодні Микола Іванович, як і під-
свідомо колись, у дитинстві, коли вперше пірнув у ту морську
глибінь, досвідченій письменницькій і читацькій думці Воло-
димира Базилевського: «Розгорнута книга нагадує птаха в по-
льоті, є в цьому щось хвилююче й значуще. Розгорнута книга
– як розпростерті крила. Я заглиблююсь у неї й відчуваю, що
крилатію сам. Крила книги – мої крила». Художній світ слова
вперше відкрив Миколі-третьокласникові Михайло Коцю-
бинський оповіданням «Ціпов’яз» і … захопив на все життя.
Бо щоразу, серцем линучи в непорочний час, хлопець згадував
і тих, із ким починав учити історію свого краю, розуміти
людей, розмірковувати про своє призначення в житті і мріяти.
Сільська бібліотека була для нього справжньою оазою куль-
тури й духовности. Микола Іванович пригадує, як із бабусею
читали «Fata Morgana», плакали, обговорювали. Може, тому
так зріднився з Коцюбинським, що писав він про буденні й
водночас дорогі серцю село, землю, людей, які, здавалося, жи-
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вуть поряд, прагнуть до чогось кращого, стають кращими, ра-
діють і плачуть. Залюблена в землю Маланка Волик усякчас
нагадувала онукові змучену життям бабусю – Явдоху Михай-
лівну Зіненко. Захоплювався учень початкових класів Микола
Степаненко й Архипом Тесленком, разом з автором пере-
ймався долею його героїв. Особливо схвилювало оповідання
«Школяр» і розумний, допитливий хлопчик, який мріяв стати
вчителем. Не бездумним було те знайомство, а осмисленим і
емоційним. Бо виникало багато непростих запитань, на які
ще зовсім юній і вразливій душі не до снаги було знайти від-
повіді: «Чому не допоміг учитель своєму спраглому до науки
учневі, а лише співчував йому? Чому не забрав, не витягнув із
міцних обіймів бідности?» Із ними йшов до свого вчителя й
уже тоді утвердився в думці, що мрії здійснюються, якщо не-
втомно прямувати до знань. 5 клас – це «Тихий Дон», і дід
Щукар із «Піднятої цілини», і … незабутні читацькі діалоги з
бабунею. Маленька, з лікнепівською освітою жінка, що знала
лише букви, дала онукові таку міцну освіту Життя, на яку годі
сподіватися в найпрестижнішому університеті світу. «Наше з
бабусею чтиво – це Довженко,  трепетно перегортає сторінки
теплих спогадів доктор наук, професор, ректор Микола Сте-
паненко, а обличчя світиться безпосередньою дитячою ус-
мішкою. – Я читав для бабусі вголос. Вона допомагала
зрозуміти зміст, складні взаємини між людьми. Мене навіть
звільняли від домашньої роботи, щоб читав!»

Великим дитячим захопленням було й кіно. Тричі на
тиждень Микола з друзями ходив у сільський клуб на пере-
гляд фільмів. А під час канікул брали абонемент. Світ по-но-
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вому відкривався в патріотичних фільмах «Подвиг розвід-
ника», «Вони боролися за Батьківщину» та інших. На дитячі
сеанси – з друзями, на дорослі – з тіткою Любою.

Ще однією пристрастю юних літ Миколи Івановича стало
вивчення німецької мови. Перші вчителі – старша сестра й
сусідка, яку доля закинула на примусові роботи в Німеччину.
А далі вже не було перепон на цьому шляху для здібного в
усьому учня. Результат не забарився: у педагогічному училищі
Микола Степаненко найкраще знав німецьку мову!

З особливим замилуванням Микола Іванович згадує першу
вчительку – Валентину Андріївну Торську, яка була яскравою
представницею сільської інтелігенції. Вона винаймала квартиру,
не мала звичного для інших учителів господарства, усю себе
присвячувала навчанню й дітям, плекала в учнів любов до
краси, мистецтва, літератури. Її рідні проживали в Києві, тому
про красиве й славне своєю історією місто Валентина Андріївна
багато розповідала, показувала листівки з визначними пам’ят-
ками – Лаврою, Володимирським собором. Мріялося тоді Ми-
колі побачити все те й дихнути повітрям столичної духовности.
Валентина Андріївна багато читала, зао хочувала до цього своїх
вихованців. Миколиними співбесідниками стали тоді «Гавриїл
Кириченко – школяр» Івана Микитенка, «Син Таращанського
полку» Петра Панча. Не випадкові твори входили в дитячі
життя, а ретельно дібрані. Так, ті, кому пощастило зустрічатися,
наприклад, із Петром Панчем, згадували, як відповідально
письменник ставився до літератури, зважував кожну фразу, кож-
ний образ, як радив школярам записувати «з уст старих, бувалих
людей розповіді про своє село, район, місто, про історію краю,
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сьогоднішні славні діла...», бо мав переконання, що його читачі
завтра творитимуть історію нової країни. Не помилявся мудрий
письмовець. Микола Іванович у шкільні роки дослідив свій ро-
довід до п’ятого коліна. Щось розповідала бабуся, щось знахо-
див в історичних джерелах.

Дуже теплі спомини Миколи Івановича про Ганну Де-
ментіївну Бережну – директорку школи й учительку україн-
ської мови та літератури. Вона розвивала творчі здібності
дітей, навчала шанувати слово, вправно ним користуватися,
вимальовувати його, щоб дихало, звучало й хвилювало. Із нею
писали багато творів, кращі неодмінно зачитували на наступ-
ному уроці, бо, знаючи, як учні чекають результатів, Ганна Де-
ментіївна завжди перевіряла роботи вчасно. Учитель за
покликанням і за духовним тяжінням, вона мала розкішну
бібліотеку, давала читати книги учням, сприяла укомплекту-
ванню шкільної книгозбірні. Сільські буденні клопоти,
обов’язки мами й дружини не заважали їй створити культ
Слова на уроках позакласного читання, у хвилини поезії, що
проросли пагонами трепетної любови. Для Миколи Степа-
ненка й сьогодні книга, поезія та добірне слово рідної мови –
то найвищий чин! Знає напам’ять багато, цитує за слушної на-
годи майстерно, віднаходить такі рядки (а може, то вони його
впізнають!), що слухав би й слухав, любить класиків і сучасних
митців, умів і вміє гарним поетичним та прозовим словом, ви-
шуканими перлами з народної мудрости у звичайній обста-
новці кабінету завідувача кафедри, декана чи ректора
зустрічати хороших людей і сварити не завжди сумлінних. Ві-
таючись вечірньої пори, Микола Іванович нещодавно читав,
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наприклад, Вінграновського: «Сеньйорито акаціє, добрий вечір.
/ Я забув, що забув був вас, / Але осінь зійшла по плечі, / Осінь,
ви і осінній час, / Коли стало любити важче, / І солодше любити
знов… / Сеньйорито, колюче щастя, / Хто воно за таке любов?
/ Вже б, здавалося, відболіло, / Прогоріло у тім вогні, / Ступцю-
вало і душу, й тіло, / Вже б, здалося, нащо мені? / У годину суху
та вологу / Відходились усі мости / І сказав я – вже слава богу,
/ І, нарешті, перехрестивсь – / Коли ж – / здрастуйте, добрий
вечір. / Ви з якої дороги, пожежо моя?.. / Сеньйорито, вогонь по
плечі – / Осінь, ви і осінній я…». Шанованого всіма пана Ми-
колу часом по-доброму можна схарактеризувати словами
Івана Дзюби, мовленими про автора цитованої поезії: «По-
стійне переливання настроїв, станів, натхненна гра уяви. Ні-
коли не вгадати, про що він говоритиме за мить, що зрине
дивовижно з глибин нутрів його душі і який настрій хвилею
його огорне й хвилею спаде, щоб поступитися місцем ін-
шому…». Направду велика людина, варта преклоніння!

Класним керівником Миколи була Тамара Хомівна Сте-
паненко, учитель математики, любов і повага до якої не зму-
сили гуманітарія за порухами душі ступити на іншу стежину.
Подобалася алгебра, сумлінно виконував завдання з геомет-
рії, зовсім не хвилювала фізика, хоч і мав відмінні оцінки (до-
помагала виняткова пам’ять).

Світлий слід у житті Миколи Степаненка залишив Іван
Петрович Баранник – учитель російської мови й літератури,
який неперевершено проводив уроки: письменники ніби за-
ходили до класу, спілкувалися з учнями, що багато й розваж-
ливо читали, обговорювали, сперечалися…
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Занурюватися у світ знань було цікаво, бо навчали ті, хто
жив школою, учнями. Натхненні наставники, дружний клас-
ний колектив – разом здобували знання, разом проводили
позашкільний час, учили уроки, допомагали колгоспу, а на
новорічні свята складали привітання й на трійці коней засні-
женими сільськими дорогами їздили здоровити сельчан. Ро-
мантика й незабутні спогади на все життя! У сім’ях школярів
панувала велика шана до Вчителя, який мав беззаперечний
авторитет. Словом, жили й надихалися, ставали особистос-
тями з міцною життєвою позицією.

Уміли сельчани й працювати, і відпочивати. У клубі гро-
мадилися на вистави «Москаль-чарівник», «Наталка По-
лтавка», «На перші гулі», «Сватання на Гончарівці» тощо.
Село жило, одуховнювалося, виховувало дітей, шанувало ста-
рість, намагалося берегти традиції, щось утрачало, а щось здо-
бувало, та все ж не переставало бути маленьким раєм на землі
для своїх дітей, малих, юних і вже дорослих. Місто ж і міський
спосіб життя 60–70 рр. дуже відрізнялися від сільського, роз-
міреного, напоєного степовими вітрами й росяними світан-
ками, заколисаного солов’ями й розбудженого півнячим
багатоголоссям, пропахлого пилом і натрудженими руками,
які вирощували хліб, плекали пісню, мову, душу й Людину.
Звісно, у місті легше було осягати життя, воно й рухалося ніби
прискорено, цивілізаційні новинки там поширювалися
швидше, а в селі ти мав пізнавати все самостійно. «Уподіб-
нюйся пальмі, − писав любомудр Григорій Сковорода, − чим
міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається
вона догори… Хто думає про науку, той любить її, а хто її лю-
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бить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він здавався
бездіяльним». Перше знайомство Миколи з дивом техніки –
телевізором – відбулося 1968 року. Сусідська хата... Багато
людей … Шум … «Рекорд-64» … Футбол … «Динамо» (Київ) …
Та то дрібниці!.. Основне – які враження!!!

Розповідь про спраглого до знань хлопчину буде непов-
ною, якщо не згадати, що, крім книг, навчання, звичною для
кожної сільської дитини була Праця. Удома порався з бабусею
по господарству, пас гусей, корову. У колгоспі любив на ван-
тажній машині возити зерно на тік, допомагав розвантажу-
вати, а принагідно отримував дозвіл і покермувати; вирощував
з однолітками зелену масу для худоби; носив полільницям
воду з діжки. «А далі − як в Остапа Вишні», − жартома й вод-
ночас серйозно та задумливо висновує Микола Іванович спо-
гади про дитинство: «Головну роль у формацiї майбутнього
письменника вiдiграє взагалi природа – картопля, коноплi,
бур’яни… Коли є в хлопчика чи в дiвчинки нахил до замис-
лювання, а навкруги росте картопля чи бур’ян, чи коноплі –
амба! То вже так i знайте, що на письменника воно пiде. За
хатою недалеко – картопля, на пiдметi – коноплi. Сядеш собi:
вiтер вiє, сонце грiє, картоплиння навiває думки. I все ду-
маєш, думаєш, думаєш... Отак мiж природою, з одного боку,
та людьми – з другого, і промайнули першi кроки мого дитин-
ства золотого…» («Моя автобіографія»).

Згодом було навчання в Кременчуцькому педагогічному
училищі. Після 8 класу перед випускником Миколою Степа-
ненком прослалися три дороги: в Оржицьку районну школу,
у школу сусіднього села або ж у медичне училище, бухгалтер-
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ський технікум чи педагогічне училище. Обрав педагогічне
училище. Микола навіть не роздумував. Бабусі хотілося, щоб
став учителем. А онук так прагнув виправдати її сподівання!
До слова, із тридцяти шести однокласників, крім Миколи
Івановича, учительську професію обрали ще один хлопець і
четверо дівчат. Неймовірно важко було звикати, страшенна
ностальгія, не вистачало спілкування з бабусею, особливо в
перший рік складно було призвичаїтися до нових побутових
умов. Хлопець із вразливою душею почувався не досить певно
серед міських однолітків. Та міцні знання, рідкісна пам’ять,
бабусина мудрість допомогли не похитнутися й заявити про
себе. Педагогічне училище стало потужною базою для май-
бутньої вчительської й викладацької діяльності. А основне –
педагогічний колектив і система навчання допомогли утвер-
дитися в думці, що освіта й зусилля здатні творити дива.

«Дуже хотілося продовжувати навчання, – пригадує Ми-
кола Іванович. – Училище дало направлення на факультет педа-
гогіки і психології та основ досліджень Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка». Проте доля розпорядилася по-
своєму – в останній день Микола Степаненко подав документи
на філологічний факультет Полтавського державного педаго-
гічного інституту імені В. Г. Короленка (нині Полтавський на-
ціональний педагогічний університет імені В. Г. Короленка).
Природним і цілком умотивованим видається вибір Миколою
Степаненком, випускником Кременчуцького педагогічного
училища (1978), відділення української мови і літератури, щоб
упевнено рухатися до омріяної мети – осягати красу, велику
правду й світлий гуманізм рідного СЛОВА. 
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«На факультеті панувала особлива атмосфера. Куратор
Наталія Іллівна Казирод, яку знав ще з педагогічного училища,
зуміла згуртувати й надихнути на навчання. Дружна група.
Від першого до останнього курсу разом готувалися до занять і
сесій. Училися з великим бажанням, постійно прагнули пізна-
вати нове, бо були ті, хто справді вмів учити. Педагогічна сис-
тема інституту чітко орієнтувала студента на фахову
підготовку. Мене як майбутнього вчителя, науковця й керів-
ника формували Ніна Василівна Жигилій – людина енциклопе-
дичних знань; Галина Пилипівна Денисовець – викладачка
надзвичайно вимоглива, із загостреним почуттям справедли-
вости, для неї на першому місці був культ знань; Марія Тимо-
фіївна Безкишкіна досконало володіла матеріалом з історичної
граматики й щедро передавала свої знання тим, хто хотів
знати; Ольга Дмитрівна Бондаревська – викладач від Бога,
декан факультету, високо класний менеджер – уміла й пока-
рати, і захистити. А Петро Кузьмич Загайко – літературо -
знавець, громадський діяч – вартий особливих слів. Із ним
хотілося вчити напам’ять, він бездоганно знав літературу,
умів майстерно її викладати, ревно дбав, щоб українське
красне письменство вливалося в душі студентів-філологів
живою стихією».

Саме тому понад усе Микола Іванович намагався свято
дотримуватися духовних заповідей свого улюбленого педа-
гога – «впливати на пробудження у студентів історичної
пам’яті, національної свідомості, протидіяти бездуховності й
національному нігілізму, знешкоджувати, зрештою, <…>
комплекс нижчевартості і провінційності, щоб не з чужи-
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нецькою пам’яттю йшли в майбуття»2. Для досягнення цього
завжди прагнув, як і його наставник, аби кожна лекція, прак-
тичне чи семінарське заняття, кожен урок передавав внут-
рішню сутність викладача, мав інтелектуальний та емоційний
вплив на аудиторію. Значущими виявилися тоді лекції акаде-
міка Івана Андрійовича Зязюна – ректора Полтавського дер-
жавного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
(1975–1990) – про гуманістичну парадигму в освіті та есте-
тичні засади розвитку особистості! Надихала Миколу Степа-
ненка гармонія слова й діла талановитого професора Ніни
Миколаївни Тарасевич, яка на заняттях із педагогічної майс-
терності втілювала красу педагогічної дії в щоденній, щохви-
линній співпраці зі студентами вишу, сіючи в їхніх душах
зерна добра й справедливости!

І коли б не згадував професор Микола Іванович Степа-
ненко свої перші кроки на філологічній стежині, що пролягла
від Великоселецького через Кременчук до Полтави, стели-
лася й у Київ та знову вертала в Полтаву, він завжди з непід-
робним пієтетом говорить про своїх викладачів, значення в
його долі їхньої духовної науки – інститутської й життєвої.

Залюбленість у стихію мовного буття, феноменальна
пам’ять, неймовірна цілеспрямованість і працьовитість за
межею можливого – ці традиційні складники парадигми лін-
гвістичного таланту Миколи Івановича Степаненка виявилися
вже в спробі пошуку тенденцій та закономірностей класифі-
кації лексичних, морфологічних, синтаксичних, словотвірних
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і навіть фонетичних модифікацій у структурі семантично ці-
лісних та синтаксично неподільних одиниць мови. Перша на-
укова розвідка «Типологія фразеологічної варіативності», у
якій молодий дослідник докладно схарактеризував експресив-
ний потенціал видозмін конотативно-номінативних одиниць
як системне мовно-історичне явище, що ґрунтується на основі
співвіднесення етимологічних образів і переосмисленої семан-
тики, отримала найвищу нагороду на Всеукраїнському кон-
курсі студентських робіт (Київ, 1980) і стала яскравою
демонстрацією копіткого аналізу іскрометних скарбів мовної
образності – українських фразеологізмів, якими Микола Сте-
паненко захопився, пишучи впродовж кількох років курсові, а
пізніше й дипломну роботу «Фразеологічні варіанти і фразео-
логічні синоніми в сучасній українській мові» (1982) під керів-
ництвом завідувача кафедри української мови, нині доктора
філологічних наук, професора Миколи Федоровича Алефі-
ренка. Знаний у країні фахівець із фразеології, когнітивної
семантики, лінгвокультурології та загального мовознавства,
М. Ф. Алефіренко свідомо окреслив перед допитливим студен-
том складну, на той час фактично не досліджену як в україніс-
тиці, так і в слов’янському мовознавстві проблему – на основі
системних зв’язків між фразеологічними компонентами сха-
рактеризувати категорійні риси варіантних модифікацій фра-
зеологізмів та критерії їх відмежування від фразеологічних
синонімів, що мають у своєму складі спільні лексичні одиниці.
Осмислення ментально-вербального буття таких, за словами
І. Я. Франка, «скарбів нашої мови й народного досвіду» вима-
гало від дослідника-початківця справді неабиякої лінгвістич-
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ної вправности інтерпретувати передовсім конотаційну семан-
тику цих мовних знаків, сформовану впродовж віків менталь-
ною діяльністю всієї нації. І хоча дипломна робота
студента-випускника, природно, не вичерпувала всіх законо-
мірностей категоричного розмежування фразеологічних варі-
антів і фразеологічних синонімів у сучасній українській мові,
як, зрештою, і типології фразеологічної варіативности, однак
стала визначальною для усвідомлення себе людиною, що має
схиляти голову перед ГОРДИМ, ДОТЕПНИМ, МУДРИМ
СЛОВОМ СВОГО НАРОДУ.

Знаковою подією у формуванні майбутнього СЛОВО-
ПОКЛОННИКА була не просто переконлива – блискуча пе-
ремога на Всеукраїнській олімпіаді з української мови і
літератури «Студент і науковий прогрес» (Львів, 1981). Респуб-
ліканський тур олімпіади проходив у Львівському державному
університеті імені Івана Франка й засвідчив: полтавський сту-
дент Микола Степаненко – це кращий із кращих представни-
ків надзвичайно талановитого молодого покоління українців,
що демонструє глибоку наукову та методичну обізнаність із
фаху, шанує культурні й мовні традиції народу, захоплюється
духовними цінностями рідного краю – іскрометним сміхом
Івана Котляревського, історичною правдою Панаса Мирного,
громадянською позицією Володимира Короленка. Королен-
ківець за духом і покликанням, за рівнем теоретичної й прак-
тичної підготовки, Микола Степаненко розлогими
відповідями та творчими розмислами про функційний статус
одиниць основних і проміжних мовних рівнів, а особливо про
наукові здобутки вітчизняних учених та доробок майстрів ху-
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дожнього слова не тільки зумів переконати поважне журі на
чолі з відомим українським поетом М. Ільницьким у систем-
ності, самостійності й глибині своїх знань, але й викликав
справжнє захоплення в учасників, що прибули на олімпіаду з
усіх куточків України. Спогадами про ці незабутні дні у Львові
1981 р. ділиться Світлана Калениківна Богдан – нині завіду-
вачка кафедри історії та культури української мови, кандидат
філологічних наук, професор Східноєвропейського національ-
ного університету імені Лесі Українки:

«Дозволю собі кілька емоційних вражень, не розпорошених із
плином часу. Відтоді збігло вже стільки літ, а мені – наче вчора
– зринає в уяві святочна зала Франкового університету й уро-
чистий момент відзначення найкращих у тій олімпіаді: сумнівів,
що одним із найпершіших стане саме Микола, – не було ні в кого
з-поміж нас (це було зрозуміло всім після усного етапу, коли його
слово просто заворожило аудиторію – глибинністю, переконли-
вістю, неповторністю, зваженістю, гармонійністю і … надзви-
чайним чаром особливої мелодики голосу). Але тішила не так
наша передбачуваність переможця, як світла радість присутніх
за нього (таке, погодьмося, буває не часто), усвідомлення того,
що обрано-таки найдостойнішого. І це були справжні почуття.
То була щира мить втіхи за друга, з яким устигли заприязнитися
за ті три квітневі дні. Квітував Львів, квітувала душа, розкві-
тали наші мрії й сподівання… Мій щоденниковий запис того дня
зафіксував перифраз “ВЕЛИКИЙ РОЗУМНИК”… І ця миттєва
юнацька асоціація, народжена далекого 1981-го на львівському
двірці в день прощання, має, на мою превелику втіху, таке бла-
годатне функціонування й продовження вже кілька десятиліть.
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Він великий і невичерпний у любові й плеканні рідного
СЛОВА, у безмірі добрих справ, у многотрудді діянь для
“козацької слави”... А найбільше Микола нагадує мені со-
няшника, що кожнісінької днини тягнеться лише до світла
й до світлих, виростаючи не на один цаль від маківки до
неба...»

Останній рік навчання у виші для студента-філолога
Миколи Степаненка – це, ясна річ, занурення в таїну моде-
лювання мовної картини світу, без належного розуміння якої
неможливо було осягнути динамічну асоціативно-ментальну
мінливість навколишньої дійсності. Закріплені в семантич-
них категоріях знання проливали світло на той обшир про-
блем, яких він торкався у власних розмислах, і приходила
справжня насолода від праці зі словом, виникало бажання
стрімко рухатися далі, щоб віднайти в цьому просторово-ча-
совому вимірі своє призначення, свій духовний орієнтир,
щоб не прогледіти свою омріяну, справді щасливу Долю.
Можливо, тому так часто ходив тоді з друзями на Іванову
гору, аби в садибі великого Сміхотворця через простір і час
почерпнути наснагу від його бурлескно-травестійних вити-
нанок, які відкрили нові, безмежні обрії перед українською
народною мовою. Знову й знову вабила його тополино-буз-
кова оселя дійсного статського радника Панаса Яковича
Рудченка на колишній 3-й Кобищанській вулиці (тепер ву-
лиця Панаса Мирного), де вітальня ще й сьогодні продовжує
зберігати сокровенний відгомін полум’яного слова Лесі Ук-
раїнки, Олени Пчілки, Василя Стефаника, Михайла Коцю-
бинського, Володимира Самійленка, Гната Хоткевича, де
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Марія Заньковецька мережила українські народні пісні у
фортепіанному аранжуванні Миколи Лисенка… Заворожу-
вали студента-старшокурсника й феєричні барви полотен
українських художників, у різнотрав’ї й різноквітті розкіш-
ної природи читав гідну подиву духовну високість могут-
нього народного таланту…

Музеї, вистави в театрі, концерти у філармонії, репетиції
хорової капели, книжкові ярмарки, а ще – традиційно! – чи-
тальний зал, абонементський відділ інститутської бібліотеки,
де можна було взяти справді найкраще з інтелектуального та
художнього набутку в україністиці, – це на той час звична,
майже щоденна життєва траєкторія Миколи Степаненка –
Короленківського стипендіата, відмінника навчання, голови
студентського наукового товариства. 

Ольга Дмитрівна Бондаревська, викладач сучасної укра-
їнської мови й декан факультету (1975–1996 рр.), подумки
гортаючи сторінки тих днів, згадує:

«Знаю його з віддаленого 1978 р., коли він безусим юнаком
вступив до філфаку ПДПІ. І хоч на факультеті навчалися
понад тисячу студентів, він вигідно виділявся з-поміж усіх
чіпкою феноменальною пам’яттю, бажанням учитися, умін-
ням концентруватися на головному. Диплом із відзнакою, ре-
комендація до аспірантури – це результат його наполегливого
навчання в інституті. Викладачі факультету схвалили рі-
шення призначити його на роботу на кафедрі української мови.
Усі пророкували йому наукову долю видатного мовознавця, ав-
тора посібників і підручників для вишу і школи, дослідника й
оборонця української мови.
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Кандидат наук, доктор філологічних наук, професор, акаде-
мік вищої школи – ось віхи зростання Миколи Івановича Степа-
ненка.

Щиро вітаю з ювілеєм, зичу здоров’я, довгих років життя, на-
снаги для втілення в життя всіх сподівань Ваших учителів».

* * *

Він – учитель за покликанням;

його не можна уявити собі ніким іншим, як учителем.

Викладання стало його життям, його поживою;

воно нероздільно зв’язане з ним.

І не дивно, що вчительська справа 

стає в нього вільним мистецтвом,

і він на всіх своїх учнів накладає печать свого духу!

Як він знаходить своє щастя в навчанні, 

так можна вважати щасливими тих, хто в нього вчиться.

А. Дістервег

С
праведливим визнанням високих досягнень у на-
вчанні, науковій і громадській діяльності кращого ви-
пускника філологічного факультету (1982) був диплом

із відзнакою (спеціальність «Українська мова і література») та
запрошення працювати на кафедрі української мови Полтав-
ського державного педагогічного інституту імені В. Г. Коро-
ленка. Ставши на шлях «нелегкого професійного
випробування, фахового росту й самостановлення», молодий
спеціаліст поєднав роботу науковця у вищій школі – асистент
кафедри української мови (1985–1986) – із викладанням ук-
раїнської мови й літератури у Великобудищанській середній

22



школі Диканського району Полтавської області (1982–1986).
«Великі Будища зігріли, допомогли самоутвердитися, повірити
в себе, знайти друзів <…> Вони і оберігали, і водночас випробо-
вували Миколу Степаненка на стійкість, на силу духу, на не-
зрадливість обраній долі».3

Працьовитість, природна людяність, порядність, педа-
гогічна толерантність та ще виняткова ерудиція молодого
словесника, чию увагу не оминали найновіші наукові та ме-
тодичні розвідки з фаху, відразу викликали повагу колег і пе-
дагогічного вишу, й учительського колективу
Великобудищанської середньої школи, як, зрештою, й осві-
тян усієї Полтавщини. Учителям району й області важливо
було почути міркування саме М. І. Степаненка щодо іннова-
ційних засад викладання проблемних моментів навчального
матеріалу, вони поділяли його глибоко наукові, оригінальні
трактування, висловлені чи на відкритих уроках з української
мови й літератури, чи на виховних заходах, чи на вересневих
методичних конференціях, а щирому захопленню студентів і
школярів своїм талановитим молодим учителем, класним ке-
рівником просто не було меж! А як не захоплюватися: з його
вуст лунало таке натхненне літературне слово, якого й по
радіо не завжди почуєш! Драматичний гурток, організований
Миколою Івановичем у школі, шліфував не лише знання тво-
рів класиків української літератури Михайла Старицького,
Івана Нечуя-Левицького, Степана Васильченка, але й фор-
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мував у старшокласників (і – що гріха таїти! – навіть в окре-
мих колег по педагогічному цеху) естетичні засади мовної
культури. Літературно-музичні композиції продемонстру-
вали всій школі приємний голос і неабиякий музикальний
хист молодого педагога, а понад усе – поетичні студії реалі-
зували пристрасне бажання вчителя огорнути серце своїх ви-
хованців красивим українським Словом, бо ж добре знав:
десь там, «у глибинах поетичного Неба, – наша батьківщина»
(Ю. Неборак). Особливою аурою тепла, любови й щирого по-
шанування пройняті рядки Ярослави Городницької, заслуже-
ної вчительки, завучки Великобудищанської середньої
школи: 

«Великобудищанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
по праву пишається тим, що на сторінках її історії, серед ко-
горти славетних шкільних учителів золотими літерами вписане
ім’я вченого-мовознавця, члена Національної спілки журналістів
України Миколи Степаненка, який, незважаючи на високі ре-
галії, на часом надмірну завантаженість науковими та освіт-
німи проблемами, завжди залишається щирим другом та
однодумцем сільської школи, далекої від великого світу, зате
такої близької до небайдужих сердець своїх учнів та вчителів».4

1982–1986 роки для М. І. Степаненка – це не лише що-
денна праця, спрямована на професійне становлення й пе-
дагогічне утвердження (конспекти, уроки, виховні години,
педагогічні наради та ще стільки зошитів для перевірки!), це
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час активної, винятково напруженої підготовки до майбут-
ньої наукової діяльності – складання кандидатських іспитів,
написання реферату для вступного випробування в аспіран-
туру, а також статей у наукові, науково-методичні збірники,
участь у Всеукраїнських та регіональних науково-практичних
конференціях.

У 1986 році Микола Степаненко вступає до аспірантури
на кафедру української мови одного з найпрестижніших ук-
раїнських вишів – Київського державного педагогічного ін-
ституту імені О. М. Горького (сьогодні це Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Вива-
жені, науково обґрунтовані міркування, розлогі лінгвістичні
коментарі, підкріплені власним баченням різноаспектних
тенденцій розвитку мови на сучасному етапі її функцію-
вання, та ще соковита, багата на вишукані синонімічні кон-
струкції мова засвідчили неабияку ерудицію пошукача і,
природно, не могли не привернути увагу доктора філологіч-
них наук, професора, завідувача кафедри української мови
Арнольда Панасовича Грищенка, який уже з перших хвилин
спілкування розгледів у скромному полтавцеві гострий розум
і, що найголовніше, ту особливу іскру, яка висвічує натхненне
й непереборне бажання дійти до суті – до вершини пізнання
й розуміння лінгвістичних тонкощів на всіх мовних рівнях.
Микола Іванович стає одним із тих щасливих аспірантів,
чиїми роботами керує Арнольд Панасович Грищенко – за-
служений діяч науки й техніки України, лауреат премії імені
І. Я. Франка. Аспірант першого року навчання відразу з го-
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ловою поринає в дослідження семантичних і граматичних
особливостей моделювання словосполучень із домінантним
компонентом – прикметником. Наукова об’єктивність ви-
сновків про системну й нормативну кореляцію лексико-се-
мантичних параметрів і синтаксичних зв’язків в ад’єктивних
структурах, зроблених на ґрунті скрупульозно дібраних ілюс-
трацій у функційно активних зразках сучасної української
мови, переконала: у лінгвістику прийшов спостережливий
дослідник, який готовий науково виважено й – на диво! –
швидко схарактеризувати найскладніші моменти в розвитку
граматичної будови мови, адже чи не вперше в Україні кан-
дидатську дисертацію «Синтаксична і семантична сполучуваність
прикметників у сучасній українській мові» М. І. Сте паненко
блискуче захистив майже за півроку до офіційного припи-
нення терміну навчання в аспірантурі.

Після дострокового закінчення аспірантури в 1989 році
Микола Іванович Степаненко повернувся в Полтавський пе-
дагогічний інститут імені В. Г. Короленка, щоб продовжувати
свою педагогічну діяльність спочатку на посаді старшого ви-
кладача й водночас завідувача кафедри української мови
(1989–1992), а згодом – доцента (1992–2005), професора (із
2005), потверджуючи цілеспрямованість свого руху до вер-
шин педагогічного й наукового професіоналізму.

Він глибоко вивчає багаторівневу організацію речення в
сучасній українській мові, уперше у вітчизняному мовознавстві
обравши для вичерпного аналізу валентнісні властивості дієслів
і прикметників, що знайшло своє втілення в першій монографії
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й навчальному посібникові для вишу, присвячених проблемам
моделювання прикметниково-іменникових словосполучень та
взаємодії формально-граматичної й семантичної валентності у
структурі словосполучення та речення. Ці наукові праці на межі
ХХІ століття стали справжнім відкриттям молодого й надзви-
чайно талановитого граматиста. Схвальною рецензією на роз-
відку «Взаємодія формально- граматичної і семантичної
валентності у структурі словосполучення та речення»5 (1997)
відгукнувся науковий наставник А. П. Грищенко: 

«Дуже важливим у монографії М. І. Степаненка є деталь-
ний опис передбачуваних і можливих синтаксичних зв’язків у
структурі речення, що значною мірою розширює відомості про
механізм формальної і семантичної організації речення, про взає-
модію його центральних та периферійних компонентів. Рецен-
зовану працю можна кваліфікувати як глибоку за змістом,
позначену високим фахово-лінгвістичним рівнем, як одне з ус-
пішних наближень до осягнення суті синтаксичної специфіки
української мови».6

Не менш позитивно оцінила цю наукову монографію й
Світлана Яківна Єрмоленко – відомий український мово -
знавець, доктор філологічних наук, професор, член-корес-
пондент НАН України: 
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«Дослідження взаємодії формально-граматичної й семан-
тичної валентності у реченні та словосполученні, проведене
М. І. Степаненком, позначене оригінальністю й науковою но-
визною. Воно містить докладний опис структури речень, побу-
дованих за моделлю «суб’єкт + предикат + поширювач»;
«прикметник + поширювач», уводить у науковий обіг відомості
про специфічні особливості цих структур, отже, має теоре-
тичне й практичне значення. Матеріал цієї праці може бути
використаний для укладання нової граматики української мови,
де були б простежені всі вживані в ній структури і визначена їх
специфіка».7

У науковому доробку М. І. Степаненка чільне місце по-
сідає монографія «Просторові поширювачі у структурі про-
стого речення» (2004)8 – фундаментальна праця, яка
уреальнила системні, до найдрібніших деталей виважені су -
дження про лінгвістичний статус категорії локативності у
співвідношенні з її філософським трактуванням, обґрунту-
вала умови обов’язкової (чи факультативної) реалізації про-
сторових поширювачів у реченні з опертям на корпус
скрупульозно дібраного ілюстративного матеріалу з кращих
зразків сучасної української мови. Це справді новий погляд
на дію принципу лексико-семантичної вибірковості в сучас-
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ній українській мові, її функційні та структурні особливості,
що сприятиме розвою теорії моделювання речень, зосібна
критеріїв виділення мінімального (максимального), елемен-
тарного (неелементарного) обсягу комунікативних структур
тощо. Зрештою, така робота виявилася справді невичерпним
джерелом для типологічних спостережень у сучасному за-
гальному й конкретному (частковому) мовознавстві, без якої
не може обійтися сьогодні жоден укладач граматичних слов-
ників, тому як до захисту докторської дисертації «Семан-
тична й формально-граматична структура речень із
просторовими поширювачами» (2005), так і багато років по-
тому сторінки часописів і збірників наукових праць продов-
жували рясніти численними рецензіями знаних дослідників
мови на таку цінну й за теоретичними узагальненнями, і за
практичними висновками працю в україністиці.9
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У своєму неухильному поступі до наукового пізнання
лінгвістичних законів природного розвою мови М. І. Степа-
ненко пильну увагу приділяє питанням історії української
мови й зосібна особливостям її функціювання в умовах на-
буття нею державного статусу. Його монографія «Історія ук-
раїнської мови» (1998)10 – це глибокий соціолінгвістичний
аналіз тенденцій та закономірностей мовної політики в Ук-
раїні, що позначилися на її розбудові, це ще одне слово
правди про рідну мову, яку у світі «знають і шанують, захоп-
люються її мелодійністю, фонетичною розкішшю, лексич-
ним і фразеологічним багатством, величезними
словотворчими можливостями, синтаксичною гнучкістю»11,
однак історично їй доводиться знову й знову торувати свій
хресний шлях крізь тернії до зірок, щоб в етнокультурному
світовому обширі залишитися мовою, гідною історії свого на-
роду. Відгуки відомих у країні мовознавців засвідчили кон-
цептуальність і наукову достовірність лінвогенетичних
узагальнень і передбачень автора в контексті його аналізу ви-
токів української мови:

Єрмоленко С. Я.: «Монографічне дослідження спонукає за-
мислитися над такими питаннями: Хто ми? Чиї діти? Яких
батьків? Звідки бере початок наша мова?»12
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Мацько Л. І.: «Ця праця … заповнить значну прогалину в
з’ясуванні українського етно- і глотогенезу».13

Упродовж свого життя Микола Іванович залишається
непохитним у протистоянні мовному нігілізму, яничарству,
манкурству, що знищує національну свідомість і пам’ять, пе-
ретворюючи пересічного українця на перекотиполе – ідео-
логічно слухняного раба без роду й племені, тому такими
передбачуваними стали науково-популярні видання книг з
промовистими назвами: «Українське рідне слово» (2003)14 та
«Рідне українське слово» (2005)15 – болючі й пристрасні роз-
мисли про національну мову й духовне відродження нації,
про походження української мови й етапи її розбудови, про
періодизацію літературно-писемної мови, про мовотворчість
Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Панаса Мирного,
Миколи Куліша, Петра Ротача та їхню роль у подоланні ком-
плексу меншовартості – історичній недузі не українського
народу – німих безбатченків.

У когорті цих «апостолів правди і науки» М. І. Степа-
ненко справедливо вивищив постать Олеся Терентійовича
Гончара – могутнього у своєму таланті Майстра красного
письма й водночас мудрого державотворця. Йому він присвя-
тив безліч статей і не одне монографічне видання, з-поміж
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яких чи не найвагоміше, найсокровенніше – «Публіцистична
спадщина Олеся Гончара: мовні, навколомовні й деякі інші
проблеми» (2008)16, у якому літературознавець звернувся до
«Щоденників» та листів великого краянина не лише щоб
«вони відкрили нові сторінки біографії і творчого життя
письменника, його державної і громадської діяльності, ши-
роких зв’язків із численними читачами в Україні та поза її ме-
жами», але й щоб усі почули ГОЛОС ПРАВДИ про українські
«злети і падіння, здобутки і втрати, перемоги і поразки пів-
столітньої епохи», бо цим «голосом сина говорить із своїм на-
родом апостол духу» (Я. Гоян). Говорить про динаміку мовної
ситуації в Україні в 50–90-х, українську Україну 80-х та 90-х рр.,
про силу рідного слова, патріотизм, інтернаціоналізм, шові-
нізм, зрештою, про зросійщені книгопродукцію, радіомов-
лення, телебачення. Усе це – глибоко «пережите,
передумане, переболіле, осмислене і осягнуте» і великим Гон-
чаром, і автором монографії. Тому зрозуміла наукова виваже-
ність праці «Світ в оцінці Олеся Гончара: аксіосфера
щоденникового дискурсу письменника» (2012)17, у якій автор
за щоденниковою сповіддю Олеся Гончара висвітлює знакові
віхи української та світової історії від найдавніших часів і до
наших днів, заглиблюється в «галактику» її творців – як ок-
ремих особистостей, так і народу загалом.
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Тематично близька до цієї праці – науково-популярна
розвідка «Духовний посил Олеся Гончара» (2009)18, у якій
М. І. Степаненко любовно впорядкував крилаті вислови
«Щоденників» Олеся – для нас такий важливий емоційний
орієнтир у суб’єктивному вимірі аксіологічних парадигм
світу. Не випадково й у виданні М. І. Степаненка «Листи до
Олеся Гончара» (у 2 кн.)19 «як у фокусі віддзеркалена вся сис-
тема буття, саме життя в усіх реальних і омріяних вимірах, у
всьому об’єктивно-суб’єктивному багатогранні». Микола Іва-
нович прагне ознайомити нові покоління українців із «про-
мінчиками розкоші людського спілкування» (М. Ко цю -
бинська), бо вважає, що «колись цей епістолярій потрапить
під прискіпливе око дослідників і неодмінно оформиться в книги,
які опиняться з-поміж тих найавторитетніших видань, що
дають ґрунтовні відповіді літературознавцям, мовознавцям,
культурологам, етнографам, історикам, соціологам, психоло-
гам на складні, суперечливі питання, пов’язані з розтягнутим у
часі, не завжди передбачуваним процесом нашого державотво-
рення, національного самоствердження».20

Валентина Гончар, дружина письменника, у передньому
слові до монографії «Літературний простір “Щоденників”
Олеся Гончара» (2010)21 тепло відгукнулася про автора Миколу
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Івановича Степаненка, вважаючи, що йому поталанило «аж
ніби воскресити» постать Олеся – письменника, інтелектуала,
громадянина, патріота – «з усіма достоїнствами, із душевним
ліризмом, із надмірною категоричністю, з вибуховістю, із сок-
ратівським спокоєм», справедливо поцінувати в літературному
процесі ХХ – початку ХХІ ст. цю небуденну особистість свого
часу. Разом із цим велетом українського духу автор окреслив
громадянську позицію й таких будівничих храму української ду-
ховности, як Павло Тичина, Юрій Яновський, Микола Бажан,
Петро Панч, Остап Вишня, Василь Симоненко, Іван Драч,
Борис Олійник, Ліна Костенко, Віталій Коротич, Дмитро Па-
вличко, Григір Тютюнник, Іван Дзюба та ін.

Для вченого-лінгвіста Миколи Івановича Степаненка аж
надто важливо було засвідчити свою глибоку шану – не завтра,
не колись, а саме сьогодні! – тим, хто поклав своє життя на
олтар Науки, вимуровуючи підвалини українського теоретич-
ного мовознавства. Їхній аналітичний розум і концептуальне
бачення – у монографіях, підручниках, статтях, рецензіях, у
любовно виплеканих і поставлених на крило учнях – це націо-
нальний скарб, яким мають пишатися всі наступні покоління
українців. Серію «Мовознавці України» М. І. Степаненко упо-
тужнив біобібліографічними дослідженнями про полтавця Ми-
хайла Андрійовича Жовтобрюха – одного з найвидатніших
лінгвістів ХХ століття («Патріарх українського мовознавства»,
200522; «Наукова спадщина Михайла Жовтобрюха», 2007)23 та
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Арнольда Панасовича Грищенка – «Учителя учителів, лінгвіста
“милістю Божою”» («Академік Арнольд Панасович Гри-
щенко», 2006)24, а також розвідкою про «Листи Юрія Шеве-
льова до Олекси Ізарського» (2014)25. 

Знаковими в науковому доробку дослідника стали енцикло-
педичні видання «Літературно-мистецька Полтавщина» (2013)26,
«Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні» (2014)27,
«Мовознавча Полтавщина» (2014)28, «Літературознавча Полтав-
щина» (2015)29, «Сучасні письменники Полтавщини» (2016)30, у
яких Микола Іванович звеличив направду щедрі духовні й наукові
надбання краян. Високо оцінюючи роль цих праць, Н. І. Бойко за-
уважила: «Вихід у світ крайових енциклопедій донедавна був рід-
кістю, а сьогодні стає звичною справою. Їхня поява
продиктована часом, а як точніше – прагненням українців, які
століттями були відлучені від своєї реальної біографії, задоку-
ментувати власну історію в мистецькому, науковому, політич-
ному й інших вимірах».31
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... Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, 

учителю треба ввібрати море світла, 

ні на хвилю не відходячи від променів 

вічно сяючого сонця знань людської мудрості.

Василь Сухомлинський

Р
езультатом плідної наукової діяльності доктора фі-
лологічних наук, професора Миколи Івановича
Степаненка – ученого найвищого ґатунку «з широ-

ким дослідницьким діапазоном» – стало формування в
Пол тавському національному педагогічному університеті
імені В. Г. Короленка відомої й авторитетної в Україні
лінг вістичної школи.

Пріоритетним напрямом мовознавчих пошуків аспіран-
тів, докторантів, здобувачів, кандидатів наук нині є питання
взаємодії формально-граматичної й семантичної будови ре-
чення, лексико-семантичної природи його конститутивних
ознак; з’ясування симетрійних й асиметрійних зв’язків між
реченнєвими рівнями; установлення інваріантних і варіан-
тних, синонімічних і антонімічних синтаксичних структур з
об’єктним, атрибутивним, адвербіальним, суб’єктним, синк-
ретичним типом семантико-синтаксичних відношень. У колі
наукового зацікавлення молодих лінгвістів – семантика й
функціювання модальних часток у сучасній українській літе-
ратурній мові (С. О. Педченко), префіксально-прийменни-
кова кореляція дієслівного предиката (С. П. Галаур),
функційно-семантична парадигма віддієслівних іменників в
українській мові (О. М. Петрик), синтагматика відносних
прикметників в українській літературній мові (І. Ю. Кірічек),
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кореляція первинних і вторинних прийменників у структурі
часових семантико-синтаксичних відношень (Л. І. Де-
рев’янко), лексична й граматична реалізація предикатів кіль-
кості в українській мові (Н. М. Лукаш), ізофункційні
відношення в системі предикатів (Р. Г. Шрамко), умови
обов’язкового / факультативного функціювання припреди-
катних поширювачів (Л. В. Станіславська), реченнєвотвірні
можливості вторинних просторових прийменників (К. М. Ша -
повал), функційно-семантична природа категорії мети
(С. М. Микитченко), вербалізація категорії розділовості в су-
часній українській мові (Ю. А. Анікеєнко), валентний потен-
ціал дієслів сприйняття (Т. В. Зубко), функційно-семантична
типологія конструкцій з дієсловами неповної особової пара-
дигми (В. О. Лопата), диференціація адвербіальної семан-
тики прийменників у сучасній українській літературній мові
(Н. В. Кисла). Дослідницькі спроможності молодих науковців
сьогодні дають змогу розширювати й спектр актуальних пи-
тань наукової школи. А це український щоденниковий дис-
курс (С. Є. Ігнатьєва), специфіка вияву об’єктивної й
суб’єктивної оцінки в щоденниковому дискурсі (Л. В. Дейна),
категорія регулятивності в сучасному художньому тексті
(С. П. Галаур), лінгвопрагматика суб’єктивної модальності в
сучасній українській мові (С. О. Педченко), семантика й праг-
матика топонімного коду української поезії (Ю. І. Браїлко),
лінгвостилістичні та етнокультурологічні аспекти творчості
Мирослава Дочинця (Г. О. Сірий-Козак), жанрово-стильова
парадигма лексичної синонімії в мовотворчості Пантелей-
мона Куліша (М. І. Гриценко).
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Колишня аспірантка, а нині кандидат філологічних наук
Людмила Володимирівна Дейна ділиться спогадами про свій
шлях у науку: 

«Стати аспіранткою Миколи Івановича було моєю, здава-
лося, нездійсненною мрією ще від першого курсу, коли ми, зелені
та нетямущі студенти, зачаровувалися ним знову й знову під
час лекцій зі «Вступу до мовознавства»: оксамитовий голос, ди-
вовижно майстерне володіння словом, неперевершене читання
поезій, магічна закоханість у мову, незрівнянна віртуозність у
вирішенні лінгвістичних проблем… Мрія здійснилася – і з першої
миті стало зрозуміло: Микола Іванович не лише фантастичного
таланту вчений, не просто керівник і наставник, а й справжній
науковий батько для своїх студентів, аспірантів та докторан-
тів, бо ж упевнено веде власних учнів звивистими філологічними
стежинами, допомагаючи й підтримуючи на кожному кроці.
Згадую, як страшно було не виправдати довіри свого Вчителя
під час захисту дисертації!.. Зі щемливим теплом і глибокою
вдячністю повсякчас дослухаюся й сьогодні до кожної його по-
ради, бажаючи вловити ту мудру іскру, яка щораз надихає на
нові лінгвістичні пошуки. Невимовною гордістю сповнюється
серце від думки, що мені випала висока честь і водночас відпові-
дальність бути частиною наукової школи доктора філологічних
наук, професора Миколи Івановича Степаненка!»

Під розлогими кронами лінгвістичного дерева маститого
науковця нуртує молода енергія суперництва у прагненні
дійти до лінгвістичної досконалости. Вивищуються учні
разом зі своїм мудрим Словопоклонником, підносячи укра-
їнську мовознавчу науку на новий щабель розвою.
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Безсумнівний авторитет, відшліфоване й стилістично до-
вершене слово Миколи Івановича в науковому середовищі
щоразу вирізьблюється під час опонування й обговорення
дисертацій на прилюдних захистах: професор М. І. Степа-
ненко – член двох спеціалізованих рад Інституту української
мови НАН України та Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г. С. Сковороди, експертної ради
з гуманітарних та соціальних наук Державної атестаційної ко-
місії при Міністерстві освіти і науки України.

Школа має понад 400 наукових і науково-методичних пуб-
лікацій, з-поміж яких авторські монографії, розділи в колектив-
них монографіях, посібники, словники, довідники, статті у
вітчизняних та зарубіжних виданнях, презентація результатів
досліджень на всеукраїнських і міжнародних наукових форумах
в Україні й поза її межами, закордонні наукові стажування, се-
мінари й лекції, зокрема керівника школи, у престижних на-
вчальних закладах Європи з метою популяризації полтавського
вишу й напрямів його діяльності.

За редакцією Миколи Івановича вийшло друком понад 40
збірників наукових праць. Він – головний редактор альманаху
«Рідний край», журналів «Історична пам’ять», «Філологічні науки»,
«Педагогічні науки» (2009–2017), «Витоки педагогічної майстер-
ності» (2010–2017), засновником і видавцем яких є Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Прикметною рисою школи професора Миколи Івановича
Степаненка є те, що, крім учених-лінгвістів, вагоме слово її
очільника на теренах України впотужнюють і розвивають тисячі
студентів-випускників філологічного факультету (нині факуль-
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тету філології та журналістики) – учителі-словесники, яким
Микола Іванович Степаненко адресував підручники, посіб-
ники, програми32, виявляючи глибоку обізнаність у тенденціях
і закономірностях розвитку вітчизняної лінгводидактики на су-
часному її етапі. Для академіка вищої школи М. І. Степаненка
надзвичайно важливо донести освітянській спільноті найновіші
набутки мовознавства та педагогіки саме в період адаптації Ук-
раїни до європейського й світового стандартів навчання.

* * *

П
оклавши в основу наукової, педагогічної, публіцис-
тичної й громадської роботи вектори національного
зростання, М. І. Степаненко екстраполював їх і на

свою управлінську діяльність на посадах завідувача кафедри
(1989–2015), першого проректора (1991–1995), декана фа-
культету (2006–2009) й ректора Полтавського державного пе-
дагогічного університету імені В. Г. Ко роленка (із 2009), що
набув статусу національного саме із часу обрання Миколи
Івановича його очільником.
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Степаненко М. І., Безкишкіна М. Т. Порівняльна граматика української і російської мов :
навч. посіб. / Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 1991. 212 с.; Степа-
ненко М. І., Безобразова Л. Л. Проблеми зіставного лінгвостилістичного аналізу : мето-
дичний коментар. Полтава, 1993. 127 с.; Степаненко М. І., Коваленко О. П., Лисенко А. В.
Збірник диктантів з української мови для 9–11 класів : на краєзнавчій основі. Полтава,
1999. 100 с.



Спільно з колективом він почав запроваджувати концеп-
туальну модель модернізації освітнього процесу в педагогіч-
ному виші завдяки інноваційним технологіям та інтеграції у
світовий науковий простір, успішно вибудовуючи платформу
для нових змін і викликів. Сьогодні його амбітний задум як
ректора – зробити Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка не лише регіональним брен-
дом, яким він, по суті, уже є, але й авторитетним закладом
вищої освіти на міжнародному рівні. Саме тому постійно в полі
зору ректора – ліцензування й акредитація нових, привабливих
для абітурієнтів усієї України спеціальностей за освітньо-ква-
ліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр», що відповіда-
ють потребам ринку праці; зміцнення наукового потенціалу
університету (робота спеціалізованих учених рад із захисту кан-
дидатських і докторських дисертацій із різних спеціальностей;
позитивна динаміка захисту дисертаційних праць; висока кон-
центрація молодих учених). Успішним кроком стали й періо-
дичні видання, які входять, зосібна, до світових науко -
мет ри чних баз, та відкриття багатофункційного видавничого
центру із широким спектром поліграфічних послуг.

Перспективним напрямком підвищення міжнародного
статусу Полтавського педагогічного є укладання угод про
співробітництво з науковими та освітніми закладами Європи,
Азії, Америки, Австралії, залучення до роботи волонтерів
Корпусу Миру США та стипендіатів програми Фулбрайта.

Особливу увагу ректор приділяє всебічному розвиткові
мистецьких і спортивних здібностей студентів. Виплекані в
короленківських стінах переможці Олімпійських ігор, чем-
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піонатів світу, Всесвітньої універсіади, численних всеукраїн-
ських олімпіад, творчих конкурсів – це результат макси-
мально сприятливих умов для розкриття потенціалу
студентів, науково-педагогічних працівників та адміністра-
тивно-господарського персоналу університету. Дійова моло-
діжна політика Миколи Івановича – проведення таких
щорічних заходів, як Ректорський бал «Молодь та освітній
олімп», урочиста академія з нагоди вручення дипломів магіс-
тра, підготовка офіцерів запасу із числа студентів.

Традиції вишу як культурного осередку України употуж-
нюють художні ансамблі, десять із яких мають звання «На-
родний самодіяльний колектив».

Отже, на чолі з ректором М. І. Степаненком Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
– флагман педагогічної освіти України – упевнено взяв курс на
досягнення високих стандартів національних та міжнародних
рейтингів. «І при цьому, – вважає перший проректор Роман
Анатолійович Сітарчук, – Микола Іванович залишається ДЕ-
МОКРАТИЧНИМ ЛІДЕРОМ колективу університету, ніколи
не нав’язує своєї думки, поведінкових норм ні керівникам підроз-
ділів, ні нам, проректорам, ні студентському активу, завжди
радиться, хоч і має величезний досвід очільника вишу. У нього
особливий талант поважати в людині особистість, із ним від-
чуваєш упевненість у власних силах. Бажаю Миколі Івановичу
натхнення, терпіння у плеканні традицій вишу, у формуванні й
збереженні його кадрової інфраструктури і в забезпеченні спри-
ятливої зовнішньої кон’юнктури».

* * *
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Н
евичерпність таланту М. І. Степаненка простежу-
ється і в його інтимно-синівському звершенні ду-
ховних вимірів Полтавщини, а особливо – красуні

Полтави, увінчаної в координатах простору й часу короною
немеркнучої історичної пам’яті й слави. У книзі «Літера-
турні музеї Полтавщини» (2006) для вибагливого читача зав -
жди цікавими залишаться краєзнавчі студії не лише про
заклади, що займаються зберіганням матеріальних і куль-
турних пам’яток рідного краю, але й майстрів художнього
слова, чиї життєві шляхи пролягли через цю частину благос-
ловенної України (Іван Котляревський, Григорій Сково-
рода, Олесь Гончар, Микола Гоголь, Панас Мирний,
Володимир Короленко, Давид Гурамішвілі, Архип Тесленко,
Василь Симоненко).

Окремим штрихом до портрета маститого лінгвіста є
його лексикографічна діяльність («Новітній українсько-ро-
сійський словник. 150 000 слів» (2006), «Основні сільськогос-
подарські поняття і терміни: Словник-довідник» (1993);
«Словник лінгвістичних термінів» (1999, у співавт.). Їх М. І. Сте -
паненко поставив на службу пропаганди навичок літератур-
ного спілкування як у стінах короленківського вишу, так і за
його межами, а особливо в журналістській практиці. Треба
бути настільки ревним Сподвижником Українського Слова,
щоб протягом десятків років на обласному радіо й телеба-
ченні «Лтава», ІРТ, «Місто», на шпальтах регіональних і
всеукраїнських газет невпинно обстоювати нормативно-ре-
гулятивний критерій формування культури української мови
за законами звукової гармонії, витоки якої сягають часів три-
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пільської культури. Автор і співавтор багатьох науково-про-
світницьких передач лінгвістичного, літературознавчого,
краєзнавчого та педагогічного спрямування, він благословив
на тривале ефірне життя понад 50 випусків передачі «Слово
мовлене»; у програмі «Гранослів», що виходила на радіо
упродовж 2011–2015 рр., М. І. Степаненко проводив лінгвіс-
тичні майстер-класи, а цього року в прямому ефірі програми
«Будні» роз’яснював перспективи функціювання в мові фе-
мінітивів та шляхів і способів їх творення за законами моції,
викликавши неймовірно бурхливе інтерактивне обговорення
слухачів. «Про те, що Микола Іванович Степаненко – безумов-
ний авторитет у журналістських колах, говорити зайве: коли
серед редакторів радіо спалахують дискусії з мовних питань,
аргумент «Микола Іванович вважає…» завжди стає визначаль-
ним. Для мене – це Учитель, пораду якого сприймаю за честь.
Професор М. І. Степаненко – це не просто автор та співавтор
численних проектів обласного радіо. Його Слово в ефірі «Лтави»
змушує душу українців пробуджуватися. І поки Степаненкове
Слово звучить – радіо живе!» (Ірина Філоненко, редактор
творчої групи програм радіо «Лтава»).

Участь академіка М. І. Степаненка в численних інформа-
ційно-просвітницьких передачах на ІРТ, студії «Місто», а
також у програмах «Ранок на “Лтаві”», «Гості “Ранку”», «Ак-
центи», присвячених, наприклад, 100-літньому ювілею ПНПУ
імені В. Г. Короленка, українсько-японській дружбі, життю
короленківського вишу тощо, стали вже традиційними. «Пра-
цюючи в телерадіокомпанії «Лтава», неодноразово запрошувала
Миколу Степаненка на ефіри й завжди була щиро вражена тим,
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наскільки красиво й милозвучно може говорити людина. Це дар
від Бога!» (Марина Проскурняк, журналістка філії ПАТ
«НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція “Лтава”»).

Шанувальники красного українського слова з нетерпінням
очікують радіочитань і циклу програм Миколи Степаненка про
літературні музеї Полтавщини, за які він отримав відзнаку на
Всеукраїнському конкурсі телерадіоробіт. Припали до душі по-
лтавцям і жителям області його авторські дослідження «Щоден-
ники Гончара» (2012), науково-просвіт ницькі студії про
життьові й творчі стежини відомих у світі українців – Григорія
Сковороди, Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Івана
Франка, Агатангела Кримського, Патріарха Мстислава, Івана
Огієнка та ін. «Генієм свого часу називаю Миколу Івановича Сте-
паненка. Його мова звучить піснею – і це не банальна фраза! Хто
хоча б одного разу чув розкішну вимову цієї Великої Людини, мене
зрозуміє, а кому пощастило побувати хоча б на одній лекції профе-
сора, доктора філологічних наук, ректора ПНПУ, обов’язково йшов
і на другу. Його феноменальна пам’ять вражає, а його закоханість
у філологію захоплює, вібруючи імпульсами радості, гордості й
нових знань у свідомості реципієнтів. Професіонал, який уміє го-
ворити доступно про складне, цікаво про теоретичне. Для нього
мова – живий організм. І він знає, якою життєдайною водою його
напувати, аби мовознавче майбуття було яскравим. Тому радісно
і знаково, що саме Микола Степаненко часто бере участь у про-
грамі «Ранок на “Лтаві”», щоб прокоментувати ті чи ті лінгвіс-
тичні аспекти. Із таким експертом мова журналістів і глядачів
просто приречена ставати зразком досконалості» (Віра Чиж,
шеф-редактор телепрограми «Ранок на “Лтаві”» філії ПАТ
«НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція “Лтава”»).
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… коли ти дивишся на хрест, бачиш, що Ісусова голова схилена…

Він хоче поцілувати тебе. Його рамена широко розкриті…

Він хоче тебе обійняти. І серце його відкрите, щоб прийняти тебе.

Коли ти почуваєшся пригніченим, поглянь на хрест  

і тоді зрозумієш… – це поцілунок Ісуса, знак, 

що ти наблизився до нього настільки, що він зміг тебе поцілувати.

Мати Тереза

К
ожний прямує до Храму своєю дорогою. Із радістю й
мукою, з проханням і подякою, з молитвою і спо-
віддю, з вірою й надією, з любов’ю до ближнього і з

силою та слабкістю в прощенні й спокуті. Запалена ще з ди-
тинства свічка духовних цінностей горить у соборі душі Ми-
коли Івановича теплим словом, доброю порадою,
співпереживанням, повагою до роду й землі, простих людей і
велетів на часових відтинках історії, щоденної праці до поту чи
й болю в серці, України й Української Церкви, до того, що
було, є і споконвіку буде на цій Богом даній землі і до … Слова,
яке щотижня кличе в Господній Дім на щиру розмову із Все-
вишнім. Уже з тих далеких днів, коли з острахом і благоговін-
ням дивився в очі святих на бабусиному й маминому образах,
а чіпка дитяча пам’ять рядок за рядком назавжди нотувала мо-
литви, Микола розумів, що хоч світ відкривається через
знання, та «не золото й не багатство, не блиск ученості та пре-
мудрості становлять істинний скарб життя, але чистота серця
й розуму, цнотливість помислів і тіла». Бабуся розповідала про
гріх, шанувала релігійні свята, звичаї та привчала до того
онука. Спочатку неусвідомлено, а згодом через духовну по-
требу тягнулася Миколина душа до Бога. Хотілося відвідати
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Володимирський собор і Лавру, які беріг в уяві ще з тих листі-
вок, побачених у початковій школі, Андріївську церкву, куди
на прощу ходила бабуся ще зі своєю бабусею. Мрія здійснилася
відразу після вступу до аспірантури, та, на жаль, поділитися
переживаннями Микола вже не міг – його свята захисниця ві-
дійшла у вічність (1982). Бог, Віра, Душа, Молитва, Церква, єд-
нання в ній українців, освячена в дитинстві під весняним
дощем паска на Великдень (церкву в селі зруйнували) для Ми-
коли Івановича – то не просто слова й атрибути християнства,
а винятково чутливі частинки його духовної природи. 

«Свято Покрови Пресвятої Богородиці, – ділиться спога-
дами Микола Іванович, – увійшло в моє серце й душу з раннього
дитинства. Моя незабутня бабуся часто повторювала, що на-
родився на Покрову і маю дякувати за це Отцеві Небесному. У
мене свято Покрови асоціюється з бабусею. Боже слово я почув,
знову ж таки, від бабусі, бо в нашому селі не було церкви, не було
священика. Атеїзм, проте, у мені не проріс. Я не відношу себе до
фанатичних вірян. Просто Бог жив і живе в моїй душі».

В одній зі своїх проповідей Теодор о. Форостій розмис-
лював: «Із чого складається невіруюча людина? Фізично й хі-
мічно вона складається з води, що в ній можна випрати один
обрус із нашого стола, із заліза, із якого можна зробити сім
цвяхів, із вапна, котрим можна побілити одну стіну в кімнаті,
із графіту, що з нього можна зробити аж 65 олівців, також із
фосфору, із якого вийде коробка сірників, і трохи солі, якою
можна посолити борщ. Це все можна купити дешево. От що
варте наше грішне тіло. Але душа, що прагне до Бога, є нео-
ціненна!» 
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«Мабуть, якби були інші часи, – зізнається Микола Іва-
нович, – став би священиком». 

Дай, Боже, Миколі на щодень розум і душевний спокій
прийняти те, що він не в змозі змінити, відвагу змінити те,
що йому під силу, і мудрість відрізнити одне від іншого; жити
турботами нинішнього дня й радіти кожній миті, усвідом-
люючи її швидкоплинність і неповторність; вважати незгоди
дорогою до миру й спокою; приймати, як Він, цей грішний
світ таким, яким той є, а не таким, яким він хоче його ба-
чити… (Із молитви про спокій).

* * *

С
ьогодні, у переддень 60-літнього ювілею, доктор філо-
логічних наук, професор, ректор Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені В. Г. Ко роленка

Микола Іванович Степаненко – у зеніті свого ТАЛАНТУ, УС-
ПІХУ, ВИЗНАННЯ. Його науковий дивосвіт яскравіє новими,
такими важливими для українського соціуму монографічними
працями – «Думки вголос і про себе» (2013), «Непроминальне в
часоплині» (2015), «Політичне сьогодення української мови: ак-
туальний перифрастикон» (2017), «Публіцистично-політичні
перифрази в українській мові: 2017 рік» (2018), «Із засіву – бла-
гословилось: ескізи до вибраного» (2018) – щедрий ужинок, у
якому він не втомлюється повторювати своїм сучасникам:
«Шануймо і плекаймо Рідне Слово!»

Слово академіка вищої школи М. І. Степаненка (у стат-
тях і монографічному викладі, у виступах на радіо й телебаченні
чи на зустрічах з освітянами й краянами) влучне, до болю гос-

48



тре, мудре у своїй правдивості, тому завжди залишатиметься
на вістрі часу. Автор талановитих наукових праць – а їх у
нього понад 850 із різних галузей знань: лінгвістики, літерату-
рознавства, лінгводидактики, лінгвокультурології, краєзнав-
ства – Микола Іванович повсякчас оре мовний переліг,
послідовно й неухильно утверджуючи Рідне Слово як духовну під-
валину всієї української нації.
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ОСНОВНІ ДАТИ
ЖИТТЄВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ БІОГРАФІЇ 

ПРОФЕСОРА М. І. СТЕПАНЕНКА
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1966–1974 Учень Великоселецької 8-річної школи.

1974–1978 Студент Кременчуцького педагогічного училища.

1978–1982 Студент філологічного факультету Полтавського дер-
жавного педагогічного інституту імені В. Г. Коро-
ленка.

1982–1986 Учитель української мови й літератури Великобуди-
щанської середньої школи Диканського району Пол-
тавської області.

1985–1986 Асистент кафедри української мови Полтавського
державного педагогічного інституту імені В. Г. Коро-
ленка.

1986–1989 Аспірант кафедри української мови Київського дер-
жавного педагогічного інституту імені О. М. Горького.

1989 Захист дисертації «Синтаксична й семантична спо-
лучуваність прикметників у сучасній українській
мові» на здобуття наукового ступеня кандидата філо-
логічних наук.

1989–2015 Завідувач кафедри української мови Полтавського
державного (із 2009 р. національного) педагогічного
інституту (нині університету) імені В. Г. Короленка

1991–1995 Перший проректор – проректор із навчальної роботи
Полтавського державного педагогічного інституту
імені В. Г. Короленка.

1993 Присвоєно вчене звання доцента кафедри українсь-
кої мови.

1994 Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України
«Відмінник освіти України».
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1997 Лауреат премії журналу «Добромисл» (літературно-
краєзнавчого журналу Полтавської спілки літераторів).

1999 Почесна відзнака Товариства «Україна-Світ».

2002 Член Української національної комісії з питань пра-
вопису.

2003 Лауреат Полтавської обласної премії імені Панаса
Мирного.

2005 Захист дисертації «Семантична і формально-грама-
тична структура речень із просторовими поширю-
вачами» на здобуття наукового ступеня доктора
філологічних наук.

2005 Присвоєно вчене звання професора кафедри україн -
ської мови.

2005–2009 Декан факультету філології та журналістики Пол-
тавського державного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка.

2006–2011 Член спеціалізованої вченої ради К 64.051.20 у Хар-
ківському національному університеті імені В. Н. Ка-
разіна.

Із 2006
до сьогодні

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 у Інсти-
туті української мови НАН України.

2007 Лауреат Полтавської обласної премії імені Івана Кот-
ляревського.

2007 Член Національної спілки журналістів України.

Із 2009
до сьогодні 

Ректор Полтавського державного (нині національного)
педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

2009 Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат на-
городи Ярослава Мудрого Академії наук вищої освіти
України.

2009 Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України
«Петро Могила».



52

2009 Знак «Ушинський К. Д.» Національної академії педа-
гогічних наук України.

2010 Лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.

2010 Друга премія конкурсу на кращий підручник, моно-
графію, навчальний посібник Академії наук вищої
освіти України.

2011 Лауреат Державної премії імені Олеся Гончара.

2011 Член Національної спілки письменників України.

2011 Лауреат Полтавського обласного конкурсу «Краща
книга Полтавщини».

Із 2012
до сьогодні

Член спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Хар-
ківському національному педагогічному університеті
імені Г. С. Сковороди.

2012 Лауреат Міжнародної премії імені Івана Кошелівця.

2012 Лауреат ХVІІ Загальнонаціонального конкурсу
«Українська мова – мова єднання».

2012 Лауреат Дніпропетровської обласної літературної
премії імені Валер’яна Підмогильного.

2012 Лауреат Лубенської міської літературно-мистецької
премії імені Володимира Малика.

2013 Орден Святого Миколая Чудотворця Української
православної церкви Київського патріархату.

2013 Золота медаль української журналістики.

2013 Медаль Святого Володимира Академії наук вищої
освіти України.

2013 Перша премія конкурсу Академії наук вищої освіти
України.
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2013 Лауреат Всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка.

2013 Медаль «20 років Академії наук вищої освіти України».

2013 Лауреат Всеукраїнської премії імені Петра Василенка.

2013 Лауреат премії імені преподобного Паїсія Велич-
ковського Української православної церкви Київсь-
кого патріархату.

2013 Переможець ювілейного десятого конкурсу імені Оле -
ся Гончара на кращу публікацію на сторінках журналу
«Бористен».

2013 Почесна грамота Національної спілки письменників
України.

Із 2014
до сьогодні

Член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України.

2014 Орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

2014 Ювілейна відзнака «200 років від Дня народження
Т. Г. Шевченка».

2014 Медаль «Григорій Сковорода» Національної Академії
педагогічних наук України.

2014 Пам’ятна медаль Всеукраїнського фонду відтворення
видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини
імені Олеся Гончара «За благодійність та доброчин-
ність у відтворенні втрачених святинь».

2014 Лауреат Міжнародної літературної премії імені Гри-
горія Сковороди «Сад божественних пісень».

2014 Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької пре-
мії імені Олени Пчілки.

2015 Лауреат Міжнародної премії Ліги українських меце-
натів імені Дмитра Нитченка.
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2015 Лауреат Полтавської міської літературно-мистецької
премії імені Володимира Короленка.

2015 Член Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка.
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ОЦІНКА
НАУКОВОГО ДОРОБКУ

ПРОФЕСОРА М. І. СТЕПАНЕНКА

Вона [наукова розвідка «Історія української мови»],
зрештою, допоможе усвідомити тим, хто зайняв сьогодні ви-
чікувальну позицію, що ми таки «український народ», а не юрба,
яка «у звітах населенням зветься». Ця праця … заповнить
значну прогалину в з’ясуванні українського етно- і глотогенезу.

Мацько Л. Ще одна книга про історію української мови

/ Любов Мацько // Рідний край : наук., публіц., худож.-літ. альманах

Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Ко-

роленка / голов. ред. В. Пащенко. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 111. –

Рец. на кн.: Степаненко М. Історія української мови / НАН України,

Укр. мовно-інформ. фонд. – К., 1998. – 149 с. 

… це захоплюючий і водночас ґрунтовний науковий ек-
скурс у сповнену щасливих злетів, драм і утрат історію укра-
їнської мови [«Українське рідне слово: статті, виступи,
розмисли, відповіді»].

Сіверець Ю. (Юрій Антипович). Двосічний меч українознав-

ства / Ю. Сіверець // Просвіта. – 2004. – Ч. 5, 29 січ. – 4 лют. – С. 13.

Ми давно спостерігаємо за працями Миколи Івановича,
людиною самовідданою, залюбленою в мову, в українське слово,
одухотворену великим пориванням утверджувати, відстоювати
і возвеличувати Слово, рідну мову і велику науку про неї. Микола
Іванович як серйозний науковець, науковець широкого діапазону
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мислення, сучасний учений, обізнаний із різними теоріями трак-
тування граматики і семантики, просто не міг не зосередишся
на головному аспекті реченнєвої структури – її валентній домі-
нанті. <…> Насамперед вважаємо за необхідне висловити своє-
рідне “захоплення” глибиною аналізу досліджуваного мовного
матеріалу, на базі якого виконано дослідження. Саме це, як і за-
глиблення у відповідну теорію, дозволило Миколі Івановичу Сте-
паненкові виконати роботу, яку передусім характеризує її
новизна, переконливі висновки, об'єктивні й достовірні аргумен-
тації, її практична зорієнтованість.

Іваницька Н. Л. Категорія локативності в семантико-син-

таксичному і формально-синтаксичному висвітленні / Н. Л. Іва-

ницька // Збірник наукових праць Полтавського державного

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Філоло-

гічні науки. – Полтава, 2007. – Вип. 1 (53). – С. 293–297. – Рец. на

кн.: Степаненко М. І. Просторові поширювачі у структурі простого

речення : монографія. – Полтава : АСМІ, 2004. – 463 с.

І крізь цю успокійнено втишену музейну атмосферу про-
сочується жива і романтична душа самого автора, який най-
більшою цінністю людського буття вважає красу – природи,
слова, людини; який в буденному плині нашого життя вбачає
його поетичність і чарівність, замилуючись досконалою гармо-
нією природних полтавських принад.

Маленко О. Благодатна земля полтавська / О. Маленко

// Вивчаємо українську мову та літературу : наук.-метод. журн. –

2007. – № 25. – С. 38–39. – Рец. на кн.: Степаненко М. І. Літературні

музеї Полтавщини : навч. посіб. – Полтава : АСМІ, 2006. – 404 с.
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Методика опису, яка передбачає встановлення семантичної
структури, речення, родо-видових значеннєвих співвідношень, симет-
рично-асиметричних зв’язків, стильової нейтральності-варіатив-
ності, синонімічних і антонімічних відношень, не викликає будь-яких
заперечень. Унікальність її полягає в тому, що кожне речення постає
перед нами як синтаксичне явище з властивими йому специфічними
ознаками і як компонент системи репрезентантів локативної се-
мантики, які наділені не лише окремішніми, а й спільними рисами.

Мойсієнко А. К. Взаємодія формально-синтаксичної і се-

мантико-синтаксичної валентності у структурі речень із просторо-

вими поширювачами / Анатолій Кирилович Мойсієнко // Проб леми

граматики, лінгвостилістики, лінгвометодики української мови : зб.

наук. праць / за ред. М. І. Степаненка ; Полтав. держ. пед.ун-т імені

В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С.164–174. – Рец. на кн.: Сте-

паненко М. І. Просторові поширювачі у структурі простого речення :

монографія. – Полтава : АСМІ, 2004. – 463 с.

Він не просто безсторонній реєстратор чи коментатор
фактів, ідей, поглядів – його працям властиве напруження, за-
кличний характер, дух патріота-будителя.

Горбачук В. На сторожі українського слова / В. Горбачук,

А. Поповський // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. –

№ 14. – С. 36. – Рец. на кн. : Степаненка М. І. Публіцистична спад-

щина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми) :

монографія. – Полтава : АСМІ, 2008. – 395 с.

Книга «Публіцистична спадщина Олеся Гончара», попри
її ґрунтовний науковий зміст та мовознавче спрямування, чи-
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тається як сповнена емоцій розповідь самого дослідника, його
звернення до своїх сучасників в Україні і не Україні сущих, заклик
не піддаватись руйнівній асиміляції, що насаджувалась і продов-
жує підтримуватись ворожими до українства силами…

Горбачук В. На сторожі українського слова / В. Горбачук,

А. Поповський // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. –

№ 14. – С. 36. – Рец. на кн. : Степаненка М. І. Публіцистична спад-

щина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми) :

монографія. – Полтава : АСМІ, 2008. – 395 с.

Праця М. Степаненка [«Літературний простір «Що-
денників» Олеся Гончара»] цікава ще й тим, що щоденникову
мозаїку літературних портретів доби О. Гончара склав мовоз-
навець, який бачить і відчуває художній текст у часовому зрізі
національної культури дещо інакше, ніж літературознавці. Ав-
торові вдалося максимально наблизитися до Гончарового розу-
міння нашого літературного буття. Велика увага до слова
письменника, ретельне відтворення контексту висловлювань,
глибокі аналітичні коментарі надають особливої наукової цін-
ності підготованої монографії.

Пономаренко А. «… Людина людині повинна світити»

/ А. Пономаренко // Українознавство : наук., громад.-політ., культ.-

мист., реліг.-філос., пед. журн. – 2010. – № 3 (36). – С. 273–274. –

Рец. на монографію: М. І. Степаненко Літературний простір «Щоден-

ників» Олеся Гончара : монографія. – Полтава : АСМІ, 2010. – 528 с.

Микола Іванович майстерно вигаптував на полотні свого
«рушника» [«Думки вголос і про себе»] вічний образ дерева життя
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– своєрідну модель Усесвіту й людини, у якій кожна істота, явище
чи предмет займають лише їм призначене осібне місце.

Педченко С. Безмежна широчінь душі й таланту в «Полуд-

невих нотатках» професора М. І. Степаненка / Світлана Педченко,

Світлана Галаур // Рідний край : альманах Полтавського національ-

ного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / голов. ред.

М. Степаненко. – Полтава, 2013. – № 2 (29). – С. 237. – Рец. на кн.:

Степаненко М. І. Думки вголос і про себе / М. І. Степаненко. –

Пол тава : ПП Шевченко Р. В., 2013. – 412 с.

Книга «Думки вголос і про себе» – високої мистецької
проби. Маючи просту форму не одного року «полудневих нота-
ток», вона водночас закумулювала надзвичайно потужний зміст,
оспівала високий духовний потенціал людини, що не може бути
зреалізований повною мірою без любові до мови й Батьківщини.
Зримо усвідомлюємо, переконуємося, що ця праця приречена на
успіх і належне поцінування в широких колах спраглих до палкого
й водночас зворушливо трепетного рідного слова читачів.

Педченко С. Безмежна широчінь душі й таланту в «Полуд-

невих нотатках» професора М. І. Степаненка / Світлана Педченко,

Світлана Галаур // Рідний край : альманах Полтавського національ-

ного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / голов. ред.

М. Степаненко. – Полтава, 2013. – № 2 (29). – С. 238. – Рец. на кн.:

Степаненко М. І. Думки вголос і про себе / М. І. Степаненко. –

Пол тава : ПП Шевченко Р. В., 2013. – 412 с.

Переднім же і найвиразнішим тлом Степаненкового
слова є багатющий інформаційний простір, що захоплює універ-
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сальною енциклопедичністю, широтою наукових та суто люд-
ських зацікавлень, багатовекторністю поглядів М. Степаненка.

Баранов В.  Духовним поглядом вбираючи сучасність / Вік-

тор Баранов // Київ : журнал письменників України. – 2013. – № 9. –

С. 186–187. – Рец. на монографію: М. І. Степаненко. Думки вголос і

про себе : наукове видання. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2013. –

412 с.

Перед нами багата на інформацію, утілену в довершеному
стосовно мовно-художнього жанру форму, цікава для широкого
кола людей науково-популярна книга. За кожним її рядком, за
кожною її дефініцією – велика праця, яка вимагала студіювання
різних джерел, спілкування з людьми, зіставлення й порівняння
подій, фактів, віднаходження найпереконливіших аргументів.

Кіраль С. Успішна енциклопедична спроба / Сидір Кіраль

// Рідний край : альманах Полтавського національного педагогіч-

ного університету імені В. Г. Короленка / голов. ред. М. Степаненко.

– Полтава, 2014. – № 1 (30). – Рец. на кн.: Степаненко М. І. Літера-

турні, літературно-мистецькі премії в Україні / М. І. Степаненко. –

Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 498 с.

Звернемо увагу на вишукану мову тексту монографіч-
ного видання [«Політичне сьогодення української мови: акту-
альний перифрастикон»], що вказує на характерні риси
ідіостилю Миколи Степаненка: його наукове мовлення послі-
довно й безкомпромісно відповідає всім нормам сучасної україн-
ської мови, але разом з тим воно надзвичайно соковите,
метафоричне, образне, із актуалізацією потрібних для форму-
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вання оригінальної думки прагматичних смислів, таке, що реп-
резентує авторську орнаменталіку, лінгвокреативність, його
світовідчуття, світорозуміння та світосприйняття, тобто
Микола Степаненко демонструє ознаки нового наукового дис-
курсу, що почав формуватися наприкінці ХХ – на початку ХХІ
століття, коли руйнуються колишні його канони (строгість ви-
кладу, відсутність образності, емоційності, експресії, особливої
орнаменталіки та ін.), про що пишуть сучасні науковці, наго-
лошуючи на нейтралізації меж між функційними стилями…

Космеда Т. А. Новий погляд на розвій перифрастичного

фонду українців / Т. Космеда // Українська мова. – 2018. – № 1. –

С. 143. – Рец. на кн.: Степаненко М. І. Політичне сьогодення украї н -

ської мови: актуальний перифрастикон. – Харків, 2017. – 616 с.
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газета. – 1981. – 15 листоп.

[На снимке: студент Полтавского пединститута Николай
Степаненко] // Учительская газета : орган М-ва просвещения
СССР. – 1982. – 1 июл.

1992

Гончар І.  ... І забуяє чистим словом / І. Гончар // Молода
громада : обл. молод. газета. – 1992. – 22 серп.

1994

Віценя Л. ... За Україну його замучили колись / Л. Ві-
ценя // Зоря Полтавщини : всеукр. громад.-політ. газета. – 1994. –
12 берез. – С. 2.

Дениско Г.  Свято Котляревського і за його лаштунки
/ Г. Дениско // Молодь України : всеукр. інформ. газета. – 1994. –
15 верес.

Дудник Г.  На поклін до великого кобзаря / Г. Дудник,
О. Лазоренко // Зоря Полтавщини : всеукр. громад.-політ. газета. –
1994. – 12 берез.

Шибанов Г.  Шанує мудреця нова Вкраїна : дні пам’яті
Г. Сковороди / Г. Шибанов // Зоря Полтавщини : всеукр. громад.-
політ. газета. – 1994. – 15 листоп. – С. 2.
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1998

Дениско Г.  “Як парость виноградної лози, плекайте
мову” / Г. Дениско // Молода громада : обл. молод. газета. – 1998. –
13 листоп. – С. 3.

Литвиненко Н. Часу вільного менше, але розуму більше
/ Н. Литвиненко // Зоря Полтавщини : всеукр. громад.-політ. га-
зета. – 1998. – 9 груд.

Мова йшла про мову // Полтавська думка : обласна га-
зета. – 1998. – 26 черв.

Присвячено Лесі Українці // Полтавський вісник : що-
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Горбачук Д.  Згадали Панаса Мирного / Д. Горбачук
// Полтавський вісник : щотижн. газета. – 2000. – 11 лют. – С. 4.
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/ Т. Дениско // Зоря Полтавщини : всеукр. громад.-політ. газета. –
2001. – 29 серп. – С. 2.

Кошова В.  У відкритті пам’ятника Шевченку в Санкт-
Петербурзі брали участь і полтавці / В. Кошова // Полтавський
вісник : щотижн. газета. – 2001. – 5 січ. – С. 10.
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тавський вісник : щотижн. газета. – 2001. – 19 серп. – С. 3.
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ник : щотижн. газета. – 2001. – 1 черв. – С. 1.

“Рідний край” повернувся в рідний край // Зарубіжна лі-
тература в навчальних закладах : наук.-метод. журн. – 2001. –
№ 1. – С. 64.
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// Зоря Полтавщини : всеукр. громад.-політ. газета. – 2003. –
16 трав. – С. 2. – [Уміщено світлину].
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граматичній системі мови : зб. наук. пр. : до 80-річчя Полтав.
пед. ін-ту / Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. –
Полтава, 1994. – С. 4–15.

Современное освещение темы “Введение” в курсе
украинского языка / Н. И. Степаненко // Актуальные проб -
лемы начальной школы : междунар. сб. науч.-метод. ст. / Пол -
тав. гос. пед. ин-т имени В. Г. Короленко, Великотырновский
ун-т. – Полтава, 1994. – С. 68–75.

Сторінки світової лірики : хрестоматія. 10 клас / уклад.:
М. І. Степаненко, О. М. Ніколенко, Н. В. Хоменко ; Полтав.
держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1994. – 87 с.

Сторінки світової лірики : хрестоматія. 11 клас / уклад.:
М. І. Степаненко, О. М. Ніколенко, Н. В. Хоменко ; Полтав.
держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1994. –
121 с.

Творчість Г. Сковороди у контексті становлення ук-
раїнської національної мови / М. І. Степаненко // Г. С. Ско-
ворода і сучасність : матеріали наук. конф., присвяченої
200-річчю з дня смерті філософа, 11–12 листоп. 1994 р. –
Пол тава, 1994. – С. 52–57.
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Учені-філологи Полтавського педагогічного інсти-
туту / М. І. Степаненко // Наукові записки : до 80-річчя Пол -
тавського педагогічного інституту. Серія : Філологічна / відп.
ред. М. І. Степаненко ; Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Ко-
роленка. – Полтава, 1994. – С. 21–37. 

Факультет майбутнього вчителя як форма довузів-
ської підготовки сільської школи / М. І. Степаненко // Проб -
леми сільських навчально-виховних закладів : тези Всеукр.
наук.-практ. конф., 18–21 квіт. 1994 р. / Полтав. держ. пед. ін-т
імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1994. – С. 107–109.

1995
До проблеми походження української мови / М. І. Сте -

паненко // Літературна Полтавщина : газета Полтав. спілки
літераторів. – 1995. – № 7–10. – С. 3–4.

Доба Богдана Хмельницького і розвиток української
національної літературної мови / М. І. Степаненко // Видат-
ний державотворець України : матеріали конф. до 400-річчя
з дня народження Б. Хмельницького. – Полтава, 1995. –
С. 58–59.

Історико-філологічна підготовка майбутніх словесни-
ків і формування їх національної самосвідомості / М. І. Сте -
паненко // Гуманітарна освіта як важливий фактор
формування національної самосвідомості студентів та учнів :
матеріали Всеукр. наук. конф., 4–6 трав. 1995 р. / Полтав.
держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1995. –
С. 110–115.

Михайло Андрійович Жовтобрюх: людина, педагог,
учений / М. І. Степаненко // Історія Полтавського педаго-
гічного інституту в особах : матеріали конф., присвяченої
80-річ ному ювілею інституту / М-во освіти і науки України,
Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. – Полтава,
1995. – С. 113–116.
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Мовна ситуація в Україні і формування національної
самосвідомості / М. Степаненко // Українське слово : загаль-
нополіт. щотиж. – 1995. – № 43. – С. 14–15.

Педагогічне обдарування як критерій профвідбору
абітурієнтів / М. І. Степаненко, Л. Л. Безобразова // Обдаро-
вані діти : матеріали міжнар. семінару, 9–10 лют. 1995 р. / ред.
В. Ф. Моргун ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. –
Полтава, 1995. – С. 63–66.

Прикметникові словосполучення з квантитативною де-
термінацією в формально-граматичному, семантичному і функ -
ціональному аспектах / М. І. Степаненко // Функціональна
семантика слов’янських і германських мов : тези Всеукр. наук.-
практ. конф., 18–19 трав. 1995 р. – Житомир, 1995. – С. 187–188.

Про формування естетичного сприйняття слова в
майбутніх учителів / М. І. Степаненко, М. Й. Алексіюк
// Проблеми естетичного виховання та художньої освіти в
системі професійної підготовки вчителів : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф., 17–19 трав. 1995 р. / Полтав. держ. пед.
ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1995. – С. 53–59.

Явище лексичної синонімії у структурі ботанічної
термінології / М. І. Степаненко // Треті Каришинські чи-
тання : міжвуз. наук.-практ. конф. з проблем природничих
наук (екологічні аспекти) : матеріали доп. / Полтав. держ. пед.
ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1995. – С. 69–71.

1996
Національна мова і відродження нації / М. І. Степа-

ненко // Формування національної самосвідомості молоді : ма-
теріали наук.-практ. конф. : у 2 ч. – К., 1996. – Ч. І. – С. 13–16.

Порівняльні звороти як приад’єктивні поширювачі
/ М. І. Степаненко // Слово в аспекті функціонування : зб.
наук. праць / відп. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. держ. пед.
ін-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1996. – С. 60–76.
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Прикметник у функції присудкового компонента
/ М. І. Степаненко // Актуальні проблеми граматики : зб.
наук. праць. – К. ; Кіровоград, 1996. – Вип. 1. – С. 104–109.

Про нові підходи до вивчення української мови в
школі / М. І. Степаненко // Проблеми і перспективи роз-
витку гуманітарної освіти в загальноосвітніх навчально-ви-
ховних закладах м. Полтави : матеріали міської наук.-практ.
конф., 4–5 квіт. 1996 р. – Полтава, 1996. – С. 24–25.

Проблема “нація і мова” в осмисленні І. Огієнка
/ М. І. Степаненко, Н. С. Степаненко // Соціально-полі-
тична думка України: історія, сучасність, перспективи : ма-
теріали регіон. наук.-практ. конф., 14–16 трав. 1996 р. / М-во
освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Ко-
роленка. – Полтава, 1996. – С. 46–47.

Проблема походження української мови у лінгвістич-
ній спадщині українських мовознавців / М. І. Степаненко
// Слов’янська культура: здобутки і втрати : матеріали між-
нар. наук.-практ. конф., 14–16 трав. 1996 р. : у 2 т. / Ін-т мо-
вознавства імені О. О. Потебні, Полтав. держ. пед. ін-т
імені В. Г. Короленка, Слов’янський клуб. – Полтава, 1996. –
Т. ІІ. – С. 190–193.

Функціональна характеристика слова / М. І. Сте-
паненко, Л. Л. Безобразова // Слово в аспекті функціону-
вання : зб. наук. праць / відп. ред. М. І. Степаненко ;
Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава,
1996. – С. 4–9.

Школи нової структури сьогодні і в перспективі
/ М. І. Степаненко // Організація навчально-виховного про-
цесу в середніх загальноосвітніх закладах нового типу: досяг-
нення, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф. – Полтава, 1996. – С. 95–98.
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1997
Взаємодія формально-граматичної і семантичної ва-

лентності у формуванні реченнєвої структури / М. І. Степа-
ненко // Збірник наукових праць викладачів
Кам’янець-Подільского педагогічного університету. Педаго-
гічний факультет. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Вип. 3. –
С. 81–84. 

Вияв активної валентності у системі відносних прик -
метників / М. І. Степаненко // Лінгвістичні дослідження : зб.
наук. праць / Ізмаїльський держ. пед. ін-т. – Ізмаїл, 1997. –
С. 46–51.

Вшановуючи пам’ять В. Г. Короленка / М. І. Степа-
ненко, М. І. Лахижа // Зоря Полтавщини : всеукр. громад.-
політ. газета. – 1997. – 9 січ. – С. 2.

До проблеми походження української мови / М. І. Сте -
паненко // Добромисл : літ.-краєзнав. журн. Полтав. спілки
літераторів. – Полтава, 1997. – № 1–2. – С. 145–149.

К концепции преподавания русского языка в иноя-
зычной среде / Н. И. Степаненко // Языки и литературы на-
родов Башкортостана в европейском диалоге культур :
материалы регіон. науч.-теорет. конф., 15 мая 1997 г. / Баш-
кир. гос. ун-т.– Уфа, 1997. – С. 120–122.

Мовні традиції І. Котляревського у творчості М. Го-
голя / М. І. Степаненко // IV Гоголівські читання : зб. наук.
ст. / Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка, Упр. куль-
тури Полтав. обл. держ. адміністрації, Заповідник-музей
М. В. Гоголя. – Полтава, 1997. – С. 155–158.

Модель речення й обов’язкова лексико-семантична
валентність предиката / М. І. Степаненко // Проблеми укра-
їнської мови та методики : міжвуз. зб. наук. праць. –
Слов’янськ, 1997. – С. 68–74.
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Морфемна будова предиката і структурно-значен-
нєва завершеність речення / М. І. Степаненко // Актуальні
проблеми граматики : зб. наук. праць / Кіровоград. держ. пед.
ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград, 1997. – Вип. 2. –
С. 153–157.

Обставини як компоненти семантичної структури
речення в синтаксичній концепції І. І. Огієнка / М. І. Степа-
ненко // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огіє н -
ка (1882–1972) в контексті українського національного
відродження : наук. доп. другої Всеукр. наук.-теорет. конф. :
до 115-річчя від дня народження, 18–19 лют. 1997 р. –
Кам’янець-Подільський ; К., 1997. – С. 200–201.

Ото вже плекаємо мову… / М. І. Степаненко // Зоря
Полтавщини : всеукр. громад.-політ. газета. – 1997. –
15 берез. – С. 3.

1998
Іван Котляревський і розвиток української націо-

нальної мови / М. І. Степаненко // І. П. Котляревський –
перший класик нової української літератури : зб. наук. ст. : у
2 ч. / Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка, Упр. куль-
тури Полтав. обл. держ. адміністрації. – Полтава, 1998. –
Ч. І. – С. 36–43.

Мовна ситуація на Полтавщині: недавня історія, су-
часність, перспективи / М. І. Степаненко // Українська мова
і сучасна мовна ситуація в Україні : зб. ст. за матеріалами
Всеукр. наук. конф., 19 черв. 1997 р. / Полтав. держ. пед. ін-т
імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1998. – С. 10–20.

Обставина міри і ступеня як обов’язковий / факуль-
тативний компонент семантичної структури простого двос-
кладного речення / М. І. Степаненко // Наукові записки.
Серія : Філологічна / Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Ко-
роленка. – Полтава, 1998. – Вип. 2. – С. 34–47.
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Особливості розвитку мовної ситуації в Україні в ос-
таннє десятиліття нашого сторіччя / М. І. Степаненко // Ук-
раїнська мова і сучасна мовна ситуація на Полтавщині : зб.
ст. за матеріалами наук. конф., 16–17 черв. 1998 р. / Полтав.
держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1998. –
С. 3–8.

Особливості розвитку української мови в період із
1917 до 1933 років / М. І. Степаненко, Н. С. Степаненко
// Видатна історична віха : до 80 річчя української націо-
нально-демократичної революції 1917–1920 років : матеріали
Всеукр. наук. конф., 12 черв. 1997 р. / Полтав. держ. пед. ін-т
імені В. Г. Короленка, Полтав. філіал Київського військового
ін-ту зв’язку, Полтав. обл. ін-т післядипломної підготовки
пед. працівників. – Полтава, 1998. – С. 42–45.

Речення з локативними дієсловами стану в аспекті
взаємодії формально-граматичної і семантичної ва-
лентності : на матеріалі “Енеїди” І. Котляревського
/ М. І. Степаненко // І. П. Котляревський – перший кла-
сик нової української літератури : зб. наук. ст. : у 2 ч.
/ Пол тав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка, Упр. куль-
тури Полтав. обл. держ. адміністрації. – Полтава, 1998. –
Ч. ІІ. – С. 51–55. 

110-річчю з дня народження А. С. Макаренка при-
свячується / М. І. Степаненко // Збірник наукових праць
Пол тавського педагогічного інституту імені В. Г. Короленка.
Серія : Психологічні і педагогічні науки. – Полтава, 1998. –
Вип. 2. – С. 219–220.

Українська мова й сучасна мовна ситуація в Україні
/ М. І. Степаненко // Збірник наукових праць Полтавського
державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка.
Серія : Педагогічні і психологічні науки. – Полтава, 1998. –
Вип. 2. – С. 209–210.
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Формально-граматична і семантична валентність та
ієрархічна організація речення / М. І. Степаненко // Вісник
Полтавського педагогічного інституту імені В. Г. Коро-
ленка. Серія : Філологічні науки / Полтав. держ. пед. ін-т
імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1998. – Вип. 1. – С. 168–184.

Ще раз про мову / М. І. Степаненко // Вісті з України :
укр. тижн. – 1998.– № 6–7. – С. 7.

1999
Взаємодія формально-граматичної і семантичної ва-

лентності у формуванні й вираженні квантитативних відно-
шень у структурі простого двоскладного речення / М. І. Сте -
паненко // Мовознавство : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознав -
ства імені О. О. Потебні та Ін-ту української мови НАН Ук-
раїни. – 1999. – № 4–5. – С. 15–21.

Горнило живих голосів / М. І. Степаненко // Полтавсь -
кий вісник : щотиж. газета. – 1999. – 4 листоп. – С. 4.

Каузальні прислівники у функції семантичних поши-
рювачів реченнєвої структури / М. І. Степаненко // Вісник
Луганського державного педагогічного університету імені Та-
раса Шевченка. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. –
Луганськ, 1999. – № 5 (15). – С. 15–26.

Мовна практика Івана Котляревського і проблема
періодизації нової української літературної мови / М. І. Сте-
паненко // Іван Котляревський і світова культура : зб. наук.
ст. / Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. – Опішне,
1999. – С. 141–148.

Мовна ситуація на Полтавщині: недавня історія, су-
часність, перспективи / М. І. Степаненко // Зоря Полтав-
щини : всеукр. громад.-політ. газета. – 1999. – 6 лип. – С. 3.

“…Наша мова – та ж і є одежа нашого духу”: мовоз-
навчі погляди Панаса Мирного) / М. І. Степаненко // Рідний
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край : наук., публіц., худож.-літ. альманах / голов. ред.
В. О. Пащенко ; Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. –
Полтава, 1999. – № 1. – С. 61–65.

Нові підходи до вивчення української мови в школі
у контексті реформування сучасної освіти / М. І. Степаненко,
Н. С. Степаненко // Постметодика : наук.-метод. пед. журн. –
1999. – № 2–4. – С. 46–48.

Передмова / М. І. Степаненко // Шемчук В. Панас Мир-
ний. Відоме й невідоме / В. Шемчук. – Полтава, 1999. – С. 7.
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/ Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава,
2007. – 121 с.

Українська мова і сучасна мовна ситуація на Полтавщині :
зб. ст. за матеріалами наук. конф., (16–17 черв. 1998 р.) / Полтав.
держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1998. – 84 с.

V. Видання, у яких М. І. Степаненко –
науковий редактор

Синтаксична концепція Арнольда Грищенка : ви-
бране / ред. і авт. вступ. ст. Микола Степаненко ; упоряд.:
Ірина Дудко, Юлія Макарець. – К., 2011. – 456 с. : фото.

VI. Видання, у яких М. І. Степаненко –
літературний редактор

Рідний край : наук., публіц., худож.-літ. альманах
/ засн. Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; голов.
ред. В. О. Пащенко. – 1999, груд.–   . – Полтава, 1999–2007. –
Двічі на рік.

Українська преса початку ХХ століття як націотвор-
чий чинник : зб. наук. ст. Всеукр. наук. конф., (Полтава,
24–25 листоп. 2005 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Ко-
роленка. – Полтава, 2006. – 148 с.

VII. Видання, у яких М. І. Степаненко –
член редакційної колегії
Неперіодичні видання

Актуальні питання літературознавства : зб. наук.
праць. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Пол -
тава : ПДПУ, 2009. – Вип. 2. – 68 с.
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Англійська філологія : проблеми лінгвістики, літера-
турознавства, лінгводидактики : зб. наук. праць / Полтав.
держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т філології та жур-
налістики, Каф. англ. філології. – Полтава : Техсервіс, 2007. –
156 с.

Англійська філологія : проблеми лінгвістики, літера-
турознавства, лінгводидактики : зб. наук. праць. Вип. 2 / Пол -
тав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т філології та
журналістики, Каф. англ. філології. – Полтава : Техсервіс,
2008. – 134 с.

Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвомето-
дичні основи викладання : зб. наук. праць / Полтав. держ.
пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006–2007. –
[Вип. 1]. – 2006. – 160 с. ; Вип. 2. – 2007. – 184 с.

Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвомето-
дичні основи викладання : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед.
ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010–2011. – Вип. 8. –
2010. – 136 с. ; Вип. 9. – 2011. – 128 с.

Вісник Полтавського педінституту імені В. Г. Коро-
ленка. Серія : Філологічні науки. Вип. 1 / голов. ред. В. О. Па-
щенко. – Полтава : Освіта, 1998. – 238 с.

Вивчення творчості М. Гоголя : Гоголівські читання
в Полтаві : зб. наук. праць / кер. проекту М. І. Степаненко ;
Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава :
АСМІ, 2009. – 129 с.

Видатна історична віха: до 80-річчя української на-
ціонально-демократичної революції 1917–1920 років :
матеріали Всеукр. наук. конф., (Полтава, 12 черв. 1997 р.)
/ Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка, Полтав. філіал
Київ. військового ін-ту зв’язку, Полтав. обл. ін-т післядип-
ломної підгот. пед. працівників. – Полтава, 1998. – 56 с.

234



Гоголь і світова література: Гоголівські читання в
Пол таві : зб. наук. праць / кер. проекту М. І. Степаненко ;
Пол тав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава :
АСМІ, 2009. – 237 с.

М. Гоголь і Україна: Гоголівські читання в Полтаві : зб.
наук. праць / кер. проекту М. І. Степаненко ; Полтав. держ. пед.
ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2009. – 116 с.

VIII Гоголівські читання : матеріали міжнар. наук.
конф., 5–6 квіт. 2006 р. / Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН
України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Пол -
тав. обл. держ. адмін., Держ. зап.-музей М. В. Гоголя. – Пол -
тава : ПНПУ, 2006. – 232 с.

ІХ Гоголівські читання : матеріали міжнар. наук.
конф., (Полтава, 9–11 берез. 2009 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т
імені В. Г. Короленка, Каф. зар. літ. – Полтава : ПДПУ,
2009. – 244 с.

Зарубіжні письменники і Україна : зб. наук. праць
/ Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава :
ПНПУ, 2011. – 168 с.

Збірник наукових праць Полтавського державного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Фі-
лологічні науки / голов. ред. В. О. Пащенко. – 1999–   . –
Пол тава, 1999–2008. – Тричі на рік.

Історія Полтавського педагогічного інституту в осо-
бах : матеріали конф., присвяченої 80-річному ювілею ін-ту
/ М-во освіти і науки України, Полтав. держ. пед. ін-т імені
В. Г. Короленка. – Полтава : Кларисса, 1995. – 172 с.

Концептологія в системі гуманітарних наук : мате-
ріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. держ. пед. ун-т
імені В. Г. Короленка, Ф-т філології та журналістики. – Пол -
тава : ПДПУ, 2009. – 92 с.
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Мова творів М. Гоголя : Гоголівські читання в Пол таві :
зб. наук. праць / кер. проекту М. І. Степаненко ; Полтав. держ.
пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2009. – 119 с.

Мовознавчий вісник : зб. наук. праць на пошану
проф. Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя. Вип. 8
/ Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси :
Чабаненко Ю. А., 2009. – 349 с. 

Науковий часопис Національного педагогічного уні-
верситету імені М. П. Драгоманова. Серія № 8 : Філологічні
науки (мовознавство і літературознавство) : зб. наук. праць.
Вип. 2. / за ред. Л. І. Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені
М. П. Драгоманова, 2009. – 259 с.

Освітні й наукові виміри географії : матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю спеціаль-
ності “Географія” та 15-річчю кафедри географії та краєзнав-
ства Полтавського національного педагогічного універ ситету
імені В. Г. Короленка, 25–26 квітня 2016 р. / відп. ред.
С. М. Шевчук. – Полтава : АСМІ, 2016. – 311 с.

Педагогічна майстерність: навчально-методичне за-
безпечення теорії і технології професійного розвитку вчителя :
до 95-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського : мате-
ріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 26 верес. 2013 р.)
/ Нац. акад. пед. наук України, Полтав. нац. пед. ун-т імені
В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН Ук-
раїни, Міжнар. акад. пед. освіти, Педагогіко-меморіальний
музей В. О. Сухомлинського. – Полтава, 2013. – 107 с.

Поетика творів М. Гоголя : Гоголівські читання в
Пол таві : зб. наук. праць / кер. проекту М. І. Степаненко;
Пол тав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава :
АСМІ, 2009. – 123 с.

Православ’я і культура: Історія та сучасність : мате-
ріали Всеукр. наук. конф., (Полтава, 16–18 черв. 1994 р.) / Ін-т

236



історії України АН України, Ін-т філософії АН України, Пол -
тав. держ. пед ін-т імені В. Г. Короленка, Полтав. наук. т-во
краєзнавців. – Полтава, 1994. – 214 с.

Проектне бачення компетентісно спрямованої
12-річної школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.
“Компетентісно орієнтована освіта в умовах сьогодення”,
17 листоп. 2005 р. – Полтава, 2006. – 208 с.

Релігійна традиція в духовному відродженні України :
матеріали Всеукр. наук. конф. / редкол.: В. Є. Лобурець, В. О. Па -
щенко, Я. Г. Вовк [та ін.] ; Комісія Верховної Ради України з
питань культури та духовного відродження, Ін-т історії Ук-
раїни АН, Полтав. держ пед. ін-т імені В. Г. Короленка. –
Пол тава, 1992. – 132 с. 

Рідний край : наук., публіц., худож.-літ. альманах
/ засн. Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; голов.
ред. В. О. Пащенко. – 1999, груд.–   . – Полтава, 2008–2009. –
Двічі на рік.

Г. С. Сковорода і сучасність : матеріали наук. конф.,
присвяченої 200-річчю з дня смерті філософа, 11–12 лист.
1994 р. / Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка, Упр.
культури Полтав. облвиконкому, Полтав. краєзн. музей. –
Полтава : ПДПІ імені В. Г. Короленка, 1994. – 81 с.

Тези доповідей і повідомлень другої Полтавської на-
укової конференції з історичного краєзнавства / Полтав.
держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. організац.
укр. тов-ва охорони пам’яток історії та культури, Полтав.
наук. тов-во краєзнавців. – Полтава, 1991. – 131 с.

Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб
навчання мови : зб. наук. доп. міжнар. конф. (Полтава,
19–20 верес. 2007 р.) : у 2 т. Т. 1 / Полтав. держ. пед. ун-т імені
В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. ос-
віти. – Полтава : Освіта, 2007. – 205 с.
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Періодичні видання
Імідж сучасного педагога : всеукр. наук.-практ. освіт.-

попул. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка,
Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Ост -
роградського. – 1999, черв. –   . – Полтава : АСМІ, 1999–2017. –
Десять чисел на рік.

Методичні діалоги : журн. для вчителів укр. мови
/ засн. ТОВ “Видавництво “Світоч”. – 2011, лют.–   . – К. :
Світоч, 2011–2018. – Щомісячн. 

Методичні діалоги : газета для вчителів української
мови / засн. вид-во “Освіта України”. – 2006–   . – К. : Освіта
України, 2006–2018. – Щомісячн. – [М. Степаненко – член
ред.-метод. ради з 2008 р.].

Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / засн. Черкас.
нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – 2006 –   . – Чер-
каси, 2006–2018. – Двічі на рік [М. Степаненко – член ред.
кол. з 2006 р.]

Українська мова : наук.-теорет. журн. Ін-ту укр. мови
НАН України / засн. НАН України, Ін-т укр. мови. – 2001,
жовт.–   . – К., 2001–2018. –Щоквартал. – [М. Степаненко –
член ред. кол. з 2005 р.].

Український керамологічний журнал : нац. наук.
журн. Ін-ту керамології відділення Ін-ту народознавства Нац.
акад. наук України та Нац. музею-заповідника укр. гончар-
ства в Опішному / засн. Ін-т народознавства Нац. академії.
наук України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в
Опішному. – 2001, серп.–   . – Опішне : Укр. народознавство,
2002–2018. – Щоквартал.

Український інформаційний простір : науковий жур-
нал / засн. Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2013. К. :
КНУКіМ, 2013–2018. – Двічі на рік.
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Університетський час : газета Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені В. Г. Короленка
/ засн. Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2010,
верес.–   . – Полтава, 2010–2018. – Щомісячн.

VIII. Видання за редакцією 
М. І. Степаненка

Валентина Петрівна Титаренко : біобібліогр. покаж-
чик / упоряд.: В. В. Орєхова, І. М. Лесунова ; за ред. М. І. Сте-
паненка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. –
174 с. – (Науковці університету).

Вашого слова та імені безмежна у часі (до 160-річчя
від дня народження В. Г. Короленка) : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Полтава, 22-23 трав.
2013 р.) / за заг. ред. М. І. Степаненка, Л. М. Кравченко ; Пол -
тав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Спілка Уральських
народів в Україні, Полтав. літ.-мемор. музей В. Г. Короленка
та ін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 214 с. 

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьо-
годення та перспективи розвитку. Полтавська область / за заг.
ред. В. О. Пащенка, М. І. Степаненка, Б. В. Года ; АПН Ук-
раїни, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. –
Полтава : АСМІ, 2008. – 476 с.

Володимир Пащенко : біобібліографічний покажчик
/ за ред. М. І. Степаненка. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 148 с. –
(Серія : Науковці університету).

Граматика української мови у функціональному ви-
світленні : зб. наук. праць / за ред. М. І. Степаненка. – Пол -
тава : Освіта, 2000. – 120 с.

Григорій Федорович Джурка : біобібліогр. покаж-
чик / упоряд.: В. В. Орєхова, С. І. Козина ; за ред. М. І. Сте-
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паненка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. –
84 с. – (Серія : Науковці університету).

Журналістика. Філологія. Медіаосвіта : зб. наук.
праць Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. нац. пед. ун-т
імені В. Г. Короленка, Каф. журналістики ; голов. ред. М. І. Сте -
паненко, відпов. ред. Г. О. Кудряшов. – Полтава : ПНПУ
імені В. Г. Короленка, 2014. – 288 с. 

Жученко Володимир Семенович : біобібліогр. по-
кажч. : до 90-річчя від дня народження / упоряд.: Л. І. Яко-
венко, Т. А. Непокута, В. В. Орєхова, І. М. Лесунова ; за ред.
М. І. Степаненка ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Коро-
ленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 52 с. :
іл., кольор. фото. – (Серія : Науковці університету). 

Калязін Юрій Володимирович : біобібліогр. покаж чик
/ за ред. М. І. Степаненка ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Ко-
роленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2010. – 48 с.

Книжкова колекція Володимира Пащенка : каталог
/ упоряд.: В. В. Орєхова, С. І. Козина ; за ред. М. І. Степа-
ненка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 86 с.

Лінгвістичні студії : зб. наук. праць студ. і магістран-
тів філол. ф-ту. Вип. 6 / за ред. М. І. Степаненка ; Полтав.
держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; Каф. укр. мови. – Пол -
тава : Освіта, 2004. – 68 с.

Лінгвістичні студії : зб. наук. праць студ. філол. ф-ту.
Вип. 3 / за ред. М. І. Степаненка ; Полтав. держ. пед. ун-т
імені В. Г. Короленка. – Полтава : Освітаінфоком, 2001. – 58 с.

Лінгвістичні студії : зб. наук. праць студ. філол. ф-ту.
Вип. 4 / за ред. М. І. Степаненка ; Полтав. держ. пед. ун-т імені
В. Г. Короленка , Каф. укр. мови. – Полтава : Освіта, 2002. – 63 с.

Олександр Петрович Єрмак : біобібліогр. покаж-
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“…Мова – народ!” (соціолінгвістичні і деякі власне філоло-
гічні спостереження Олеся Гончара) ..........................2007
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Мова релігії й жива українська мова (діахронічний аспект) ....1992

Мова як світ світів у щоденниковій рецепції Олеся Гончара....2011

Мовна практика Івана Котляревського і проблема періоди-
зації нової української літературної мови................ 1999

Мовна ситуація в Україні і формування національної само-
свідомості ....................................................................1995

Мовна ситуація на Полтавщині: недавня історія, сучасність,
перспективи ......................................................1998, 1999

Мовні проблеми в публіцистичному дискурсі Олеся Гон-
чара.......................................................... 2008, 2009

Мовні проблеми як окремі сюжети епістолярного дискурсу
Євгена Гребінки ..........................................................2012

Мовні традиції І. Котляревського у творчості М. Гоголя ....1997

Мовознавча Полтавщина ................................................2014

Мовознавчий доробок Павла Гриценка – справжнє дихання
народного духу ..........................................................2010

Мовознавчі погляди Панаса Мирного .............................2006

Моделі реалізації префіксально-прийменникової кореляції
в реченнях із локативними поширювачами .............2008

Модель лінгвістичної освіти в Україні (спроба діахронно-
синхронного аналізу) ..................................................2001

Модель речення й обов’язкова лексико-семантична валент -
ність предиката.......................................................... 1997

“Моє одкровення – то людям відкрита душа. Зайдіть в мої
вірші” .........................................................................2010

Мольфар поетичного слова .............................................2017

Морфемна будова предиката і структурно-значеннєва завер-
шеність речення .........................................................1997

Мохірєва Юлія Анатоліївна ..............................................2015
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Мрійниця, поетка революціонерка (про збірку Лесі Степо-
вички “Осінні люди”) ...............................................2015

Мудрий і одержимий учений............................................ 2013

Мудрий фізик із душею лірика ........................................2013

Мудрість – у мові .............................................................2008

Мужикова Ірина Мирославівна........................................ 2015

На білий аркуш примостилось ніжне слово .....................2011

“На духовній карті людства Гоголеве засяє світовою зорею”
(із життя заповідника-музею Миколи Гоголя в селі Гого-
левому) .......................................................................2006

На сторожі коло нас він ставить слово рідне ...................2018

На сторожі коло нас він ставить слово: до ювілею професора
Олексія Неживого .....................................................2017

На утвердження української душі .....................................2014

На шляху до справжньої багатомовності: про деякі особли-
вості становлення лінгвістичної освіти в Україні .....2001

Найсучасніші зміни в лексико-семантичному ладі україн-
ської мови .....................................................................2015

Найукраїнніша чи націоналістична? .......................2000, 2001

Нам світить Гончара Зоря .................................................2008

“Нам, полтавцям, дуже поталанило, що ми перебуваємо в
лоні літературної мови” .............................................2006

“Народ, що не сотворив собі літературної мови, не може зва-
тися свідомою нацією” (національна мова й відрод-
ження нації) ...............................................................2012

Народився, щоб осяяти українську педагогіку .................2013

“Народився, щоб осяяти Україну” : шевченкіана Олеся
Гончара.................................................................... 2008
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Народність мови як виразник стилю Григора Тютюнника ....1991

Наслідки республіканської олімпіади .............................1992

Наталія Баклай – “еталон українського характеру і україн-
ського таланту” ..........................................................2012

Науки вірний слуга ...........................................................2013

Наукова спадщина Михайла Жовтобрюха .......................2007 

Національна мова і відродження нації ............................1996

“…Наша мова – та ж і є одежа нашого духу”: мовознавчі
погляди Панаса Мирного) .........................................1999

Наша соборність, самостійність – у мові ........................2008

Нашій мові квітнути ........................................................1990

Не зарубцюється на серці рана… (трагедія мого роду і на-
роду) ..................................................................2010, 2015

“Не кажи нікому ні про кого, а кажи про себе”: глибини пое -
тичного слова Віктора Баранова ...............................2014

“Не примеркла з літами поетична зоря Василя Симоненка” :
за матеріалами “Щоденників” Олеся Гончара .........2009

Невтомний у пошуках краєзнавець .................................2015

Недописані рядки Гончарової студії професора Володимира
Пащенка .....................................................................2017

“Незабутній наш” Остап Вишня (Олесь Гончар – Павло Гу-
бенко: творчі зв’язки) ..................................................2010

Неографічні проекти острожан .........................................2010

Непохитний форпост знань на Полтавщині ...................2016

Непроминальне в часоплині ............................................2015

Несе “даровану йому іскру Божу з гідністю і лицарською
одвагою” .....................................................................2013

Нестуля Людмила Анатоліївна ..........................................2015
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“Нехай Новий рік принесе у кожний дім міх щастя та
радості” ..............................................................2011

Нове – це добре забуте старе: відродження короленкознав-
чих наукових студій ...................................................2013

Новий випуск “Лінгвістичних студій” ...................2001, 2004

Новий підхід до інтерпретації семантико-синтаксичної і
формально-граматичної структури речення на засадах
теорії категорійної граматики ....................................2013

Нові підходи до вивчення української мови в школі у кон-
тексті реформування сучасної освіти ........................1999

Новітні грані фахової майстерності вчителя ....................2015

Новітній російсько-український словник. 150000 слів ....2006

Новітній українсько-російський словник. 150000 слів ....2006

Новітня українська літературна перифрастика ...............2017

Нормативний аспект використання технічної термінології ....2010

Нравственное воспитание школьников при изучении исто-
рии языка ...................................................................1990

О методе интеграции наук в педагогическом вузе ..........1992

О понятии языковой валентности, сочетаемости, дистрибу-
ции ..............................................................................1992

Обов’язкова / факультативна валентність локативних поширювачів
із семантикою шляху руху в простому двоскладному реченні ....2002

Обов’язкова і факультативна сполучуваність прикметників
сучасної української мови ...........................................1988

Обов’язкові інтенціальні поширювачі у структурі простого
речення .......................................................................2001

Обраниця його величності Таланту (учитель від Бога Тетяна
Балагура) ....................................................................2010
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Обставина міри і ступеня як обов’язковий / факультативний
компонент семантичної структури простого двосклад-
ного речення .............................................................1998

Обставини як компоненти семантичної структури речення
в синтаксичній концепції І. І. Огієнка ......................1997

Одним одна в душі любов... [до 100-річя М. А. Жовтобрюха] .....2006

Олександрі Сові-Гончар – 100 (до високого ювілею сестри
Олеся Гончара) ...........................................................2014

Олесеві Гончару – 95 .........................................................2014

Олесь Гончар – Іван Дзюба – Петро Шелест: щоденникова
взаєморецепція ...........................................................2010

Олесь Гончар – історик, практик української лексико -
графії ....................................................................2017

Олесь Гончар – історик, теоретик, практик української лек-
сикографії ....................................................................2013

Олесь Гончар й українсько-білоруські культурно-політичні
зв’язки ..........................................................................2013

Олесь Гончар і Борис Олійник: публіцистичний діалог..... 2009

Олесь Гончар і Василь Бережний: епістолярний діалог .....2012

Олесь Гончар і Віталій Коротич : “…Від похвали до хули…” ....2009

Олесь Гончар і Петро Панч: публіцистичний діалог ........2010

Олесь Гончар і шістдесятники .........................................2010

Олесь Гончар між творчою свободою й тоталітаризмом .....2018

Олесь Гончар про “духовний код нації”: до 95-річчя від дня
народження письменника ..........................................2013

Олесь Гончар про “запашне, співуче, гнучке, милозвучне, спов-
нене музики й квіткових пахощів українське слово” ....2007

Олесь Гончар про особливості рецепції та інтерпретації твор-
чості Павла Тичини ....................................................2011
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Олесь Гончар про сьогоднішнє й минуле української мови ...2011

Олесь Гончар : випроби долі ............................................2018

Олесь Гончар: "Високих літ високий лет..." з історії "Зорі Пол -
тавщини": письменник Олесь Гончар і газета ...........2015

Опорна школа: шляхи становлення .................................2017

Оригінальний і самобутній словник Памви Беринди .....2017

Освітлена добротою, окрилена любов’ю до мови ............2009

Освітянам про сучасні навколоправописні дискусії й історію
українського орфографічного кодексу ......................2008

“Оселя, де здавна живуть любов і пам’ять” (із життя Полтав-
ського літературно-меморіального музею Володимира
Короленка) .................................................................2006

Основи культури мови : програми пед. ін-тів ................1993

Особенности функционирования адъективных конструк-
ций с зависимой словоформой родительного падежа в
украинском и русском языках ...................................1992

Особливості передачі просторових відношень прийменни-
ками у напрямі / у напрямку, у напрямі від / у напрямку
від, у напрямі до / у напрямку до ...............................2004

Особливості розвитку мовної ситуації в Україні в останнє де-
сятиліття нашого сторіччя ........................................1998

Особливості розвитку української мови в період із 1917 до
1933 років .....................................................................1998

Особливості функціонування якісних прикметників у мові
творів В. Л. Поліщука ................................................1990

Ото вже плекаємо мову… ..................................................1997

Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара 2011
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“Пам’ять про Григорія Сковороду залишиться навічно” (із
життя Чорнухинського літературно-меморіального
музею Григорія Сковороди) ......................................2007

Паралельне вивчення рідної і російської мов у початкових
класах ...........................................................................1992

Параметричні характеристики “довжина”, “ширина” на ре-
ченнєвому тлі .............................................................2014

Патріарх українського мовознавства (до 100-річчя з дня на-
родження професора Михайла Жовтобрюха) ............2005

Педагогіка – магічний оберіг: доля професора Алли
Бойко ...................................................................2015

Педагогіка добра в дії .........................................................2018

Педагогічна концепція А. С. Макаренка і сучасність .....2013

Педагогічна концепція А. С. Макаренка і сучасність (до
125-ї річниці від дня народження) .............................2012

Педагогічна сторінка у творчому життєписі Михайла Жов-
тобрюха ........................................................................2015

Педагогічне обдарування як критерій профвідбору абіту-
рієнтів ....................................................................1995

Педвуз – школа – гімназія: аналіз експериментально-дос -
лідницької роботи .......................................................1994

Передмова ...............................................1999, 2011, 2017, 2018

Переходность и синкретизм в структуре языка и речи .....1992

Перифрази як інтегрований виразник змісту й авторства Закону
України “Про засади державної мовної політики” .....2017

Перифрази-фемінативи в сучасному публіцистично-політич-
ному дискурсі: внутрішньо- й зовнішньосистемні зв’язки ....2018

Перифрастичні зв’язки у сфері партіонімів: аксіологічний
аналіз ..........................................................................2018
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Періодичні видання Полтавщини (енциклопедичний
коментар) ....................................................................2014

Перший полтавський! Відзначення 100-літнього ювілею
Полтавського національного педагогічного університету
(1914–2014) ..................................................................2018

Письменник і газета: Олесь Гончар і “Зоря Полтавщини” ....2015

Письменники Полтавщини у формуванні української націо-
нальної літературної мови ..........................................1991

Письмо : матеріали до лекцій для студ. філол. ф-тів ........1993

Питання формування української літературно-писемної
мови у лінгвістичній концепції І. Огієнка .................1994

Підготовка логопедів: шлях у майбутнє ...........................2009

Підкорювачі вершин духовності .......................................2012

Підручник з рідної мови: проблеми, вимоги, перспективи .....2006

Плекаймо материнську мову : інтерв’ю з М. Степаненком .....2009

Повернення до життєвої та художньої правди” ..............2017

Повний чого (кого), чим (ким) .......................................1988

Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної ос-
віти у вищих навчальних закладах ............................2016

Погляди Панаса Мирного на рідну мову .........................1991

Подання до Комітету з Національної премії України імені
Тараса Шевченка ........................................................2011

Подвижництво Івана Франка в оцінці Симона Петлюри ....2009

Подвижництво Петра Ротача на ниві шевченкознавства .....2011

Подих столітньої історії. Полтавський педагогічний уні-
верситет ..............................................................2014

Поезія Інни Снарської – “шлях… да шчырага сэрца” .....2013
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Поезія Павла Тичини в “Щоденниках” Олеся Гончара
(інтертекстуальний вияв) .....................................2011

Поезія Павла Тичини в “Щоденниках” Олеся Гончара :
інтертекстуальний вияв ........................................2010

Поезія, філологія – сродна праця Анатолія Мойсієнка ........2013

Поет – “стоколос” Борис Олійник у щоденниковій візії
Олеся Гончара .............................................................2009

“Поет від Бога” Дмитро Павличко (щоденникова версія
Олеся Гончара) ...........................................................2009

Поет і лікар : цілісність Дмитра Шупти ...........................2018

Поет, політик, громадський діяч Іван Драч в оцінці Олеся
Гончара ........................................................................2009

Поетичні переливи Інни Снарської .................................2013

“Поет-стоколос” Борис Олійник ......................................2010

“Поле неокрає” описових назв у щоденниковому дискурсі
Олеся Гончара .............................................................2012

Полісемантична структура речень з обставинно-просторо-
вим типом відношень .................................................2002

Політичне сьогодення у фокусі української мови ...........2015

Політичне сьогодення української мови: актуальний периф-
растикон ......................................................................2017

Політичний вир сучасної української мови ............2014, 2015

Полтавіка : Полтавська енциклопедія. – Т. 6 : Освіта і наука
(автор та співавтор близько 900 статей) ....................2018

Полтавська наукова школа в концептуальному вимірі педа-
гогічної майстерності .................................................2013

Полтавська українська мова – підстава для гордості .......2013

Полтавське коріння древа української духовності ..........2012
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Полтавський музей Івана Котляревського ......................2006

Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка .................................................2013

Полтавські джерела “педагогіки добра і краси” Івана Зязюна ....2014

Полтавсько-київський діалект і формування української
мови .............................................................................2006

Полтавці свято бережуть пам’ять Раїси Кириченко ........2013

Полтавщина зростила гроно українських літературознавців
(енциклопедична довідка) ..........................................2015

Помаранчевий період в історії української мови .............2005

Попереду світла дорога .....................................................2014

Порівняльна граматика української і російської мов ......1991 

Порівняльні звороти як приад’єктивні поширювачі ......1996

Портальна технологія як інноваційний засіб забезпечення
неперервної педагогічної освіти ................................2015

“Постаті” й “тіні” в художньому просторі Володимира Ков-
пака, або Перекотидоля його героїв ..........................2011

Постать Григорія Сковороди на сторінках “Полтавіки”
(“Полтавської енциклопедії”) ...................................2012

“…Потіснися, українська мово…”: мовні обіцянки напередодні
і після президентських перегонів 2004–2005 рр. ......2005

Поэзия и проза лирического перевода ...........................1993

Поэтический оригинал и перевод в аспекте лингвостилис-
тики ............................................................................1993

Правопис у діаспорі і в нас… ............................................2001

Правописна боротьба триває ...........................................1994

Президентські вибори 2004–2005 рр. і мовне питання в Ук-
раїні (соціолінгвістичний аспект) ..............................2005
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Прекрасні миті спілкування Олеся Гончара з Павлом
Тичиною .....................................................................2011

Приадъективный сравнительный оборот в современном ук-
раинском языке: формально-синтаксический и семан-
тический анализ ........................................................1990

Прийменник “від” у структурі ад’єктивних словосполучень ....1992

Прийменники з-під, з-попід, з-над, з-понад у структурі ре-
чень із просторово-напрямковою семантикою ........2006

Прийменниковий давальний у функції локативно-динаміч-
ного поширювача ......................................................2003

Прийменниково-відмінкова форма ЗА (ПОЗА)+Ninst у функції
локативно-статичного й локативно-динамічного поши-
рювача ........................................................................2004

Прийменниково-іменникові поширювачі з власне інтенці-
альною семантикою у структурі дієслівного двосклад-
ного речення: ядерні конструкції ............................2000

Прийменниково-іменникові поширювачі з власне інтенці-
альною семантикою у структурі дієслівного двосклад-
ного речення (ядерні конструкції) ..............................2001

Прикметник ......................................................................2011

Прикметник у функції присудкового компонента ..........1996

Прикметник як компонент внутрішньосинтаксичної орга-
нізації речення ...........................................................1994

Прикметникові словосполучення з квантитативною детер-
мінацією в формально-граматичному, семантичному і
функціональному аспектах .........................................1995

Прикметниково-іменникові словосполучення у сучасній українській
мові: формально-синтаксичний і семантичний аналіз ...1992

Прикметниково-прислівникові словосполучення в україн-
ській мові (синтаксичний і семантичний аналіз) .....1991
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Прислівник та інфінітив у функції інтенціального поширю-
вача семантичної структури простого речення ........1999

Прислівник у функції локативно-статичних поширювачів
речення ........................................................................2005

Прислівники у функції локативно-директивних поширювачів
речення ......................................................................2005

Причина арешту – контрреволюційні суфікси (дещо з біо-
графії великого філолога Є. М. Кудрицького)........... 2002

Про вживання прийменника В/У в локативно-статичному
значенні ......................................................................2006

Про деякі мовні особливості публіцистичного тексту Олеся
Гончара (на матеріалі “Щоденників”) .......................2007

Про нові підходи до вивчення української мови в школі ......1996

Про обов’язкові й необов’язкові поширювачі в простому ре-
ченні .............................................................................2000

Про одну інновацію в українській лінгводидактиці ........2000

Про особливості семантичної валентності деяких речень зі
значенням кінцевого пункту руху .............................2002

Про формування естетичного сприйняття слова в майбутніх
учителів ......................................................................1995

Проблема “нація і мова” в осмисленні І. Огієнка ...........1996

Проблема походження української мови у лінгвістичній
спадщині українських мовознавців ............................1996

Проблема украинского языка в публицистическом наследии
В. Г. Короленко ..........................................................1993

Проблеми зіставного лінгвостилістичного аналізу : методич-
ний коментар .............................................................1993

“Пройшло, як милий голуб сонце, слово…” ....................2007

Пророк української нації ...................................................2004
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Просторове значення “бокова статична локалізація” і його
зв’язок із формально-граматичною та семантико-син-
таксичною структурою речення .................................2011

Просторове значення прийменника ЗА й семантична та
формально-граматична валентність простого двосклад-
ного речення ..............................................................2002

Просторові поширювачі у структурі простого речення ......2004 

Профільна школа: від інновацій до традицій ..................2013

Публіцистична спадщина Олеся Гончара : мовні, навколо-
мовні й деякі інші проблеми ......................................2008

Публіцистично-оцінний дискурс Закону України “Про за-
сади державної мовної політики” .............................2017

Публіцистично-політичні перифрази в українській мові:
2017 рік ........................................................................2018

Радість від “дарованих божих днів” .................................2016

Рейтингова система перевірки знань у системі вузівської
освіти ......................................................................1993

Ректор-новатор Іван Зязюн .............................................2017

Реформування освіти і деякі нові підходи до вивчення
української мови в школі ............................................1999

Реформування освіти і зміни в навчанні української мови в
школі ..........................................................................1999

Речення з локативними дієсловами стану в аспекті взаємодії
формально-граматичної і семантичної валентності : на
матеріалі “Енеїди” І. Котляревського .......................1998

Речення і його структурна схема ......................................2004

Речення і текст у тема-ремантичному представленні ......2013
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Речення структурної моделі S + P + Adv [КРІЗЬ+Nacc] lok
[trans] у системі речень структурної субмоделі S + P +
Adv lok [trans]: спроба аналізу взаємодії формально-гра-
матичної та семантичної валентності ........................2002

Речення-репрезентанти просторово-напрямкового зна-
чення і специфіка вияву в них лексико-семантичної се-
лекційності .................................................................2003

Рідна мова – його життя (штрихи до портрета Михайла
Жовтобрюха) ..............................................................2005

Рідна мова як культурний феномен нації в оцінці Миколи
Куліша .........................................................................1992

Рідне українське слово .......................................................2005
“Рідний край” ..................................................................2009
Роде наш красний (штрихи до життєпису Олеся Гончара) ....2018
Родительный беспредложный как приадъективный рас-

пространитель в современном украинском и русском
языках 1994

Роздуми Павла Тичини над прозою Олеся Гончара ......2010, 2011
Роздуми про освіту ............................................................2006
Розмаїтий світ краси й духовності Олександра Бабенка .....2014
Роль І. П. Котляревського в унормуванні української літе-

ратурної мови ..............................................................1991
Роль курсу “Основи культури мови” у фаховій підготовці

вчителя початкової школи ..........................................1993
Роль лабораторного практикуму з методики викладання ук-

раїнської мови у підготовці вчителя-словесника ......1992
Роман “Твоя зоря” Олеся Гончара в читацькій епістолярній

оцінці (версія перша) ...................................................2013
Ротач Алла Олександрівна .................................................2009
Ротач Петро Петрович ....................................2007, 2009, 2015
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Саєнко Тетяна Валентинівна ...........................................2015

“Самовідданий будівничий нашої культури” Микола Бажан ......2010

Самоосвіта школярів як важливий чинник усунення від пе-
ревантажень навчального процесу .............................2018

Світ в оцінці Олеся Гончара: аксіосфера щоденникового
дискурсу письменника ..............................................2012

Світло душі сестри Олеся Гончара ...................................2014

Семантико-граматичний статус інфінітивних речень .....1993

Семантико-синтаксичний аналіз периферійних приймен-
никово-іменникових інтенціальних поширювачів струк-
тури двоскладного дієслівного речення .....................2001

Семантична диференціація просторових прийменників ....2015

Семантична і формально-граматична валентність речень із
просторово-статичним типом відношень ................2003

Семантична і формально-граматична структура речень із
просторовими поширювачами ..................................2004

Семантична поліфункціональність ідентичних щодо фор-
мально-граматичної структури речень із просторовими
поширювачами ............................................................2005

Семантична структура, формально-граматична будова і
функціональні можливості речень із локативно-транзи-
тивним типом детермінації .........................................2003

Семантична, формально-граматична валентність і часова
синоніміка та варіантність .........................................2001

Семантичне навантаження прийменників НАД, ПОНАД,
ВИЩЕ, ПОВЕРХ, ЗВЕРХУ, ЗВЕРХ, ВЕРХ у структурі
речень із правобічним поширювачем локативно-статич-
ного типу ....................................................................2003

Семантичний поширювач “бокова директивна локалізація”
як елемент структури речення ...................................2011

283



Семантичний поширювач “бокова директивна локалізація”
як елемент структури речення ...................................2012

Семантичні функції й синонімічні зв’язки просторових при-
йменників вище і над, нижче і під у структурі речень із
локативними поширювачами ....................................2011

Сила і краса українознавства йому відкрилася .................2011

Симетрична та асиметрична локалізації: логіко-семантич-
ний і формально-граматичний виміри ......................2012

Симетрично-асиметричні валентні зв’язки в реченнях з ад-
вербіально-директивними поширювачами ..............2002

Синтагматика оніма Україна в поетичному дискурсі Тараса
Шевченка ...................................................................2015

Синтагматична природа прикметника ПОВНИЙ ..........1993

Синтаксис и семантика приадъективного инфинитива в
современном украинском языке ...............................1990

Синтаксис складного речення .........................................2011

Синтаксическая и семантическая сочетаемость имени при-
лагательного в структуре адъективных сочетаний в про-
изведениях Г. С. Сковороды ......................................1987 

Синтаксична і семантична валентність відносних прикмет-
ників у сучасній українській мові .............................2017

Синтаксична і семантична сполучуваність прикметника
СХОЖИЙ ...................................................................1994

Синтаксична і семантична сполучуваність прикметників у
сучасній українській мові ...........................................1989

Синтаксичні та семантичні засоби реалізації значення мети-при-
святи у структурі двоскладного дієслівного речення .....2000

Система підготовки педагогів до роботи з обдарованими уч-
нями шляхом розвитку фахових компетенцій ..........2012
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Системні зв’язки на лексико-семантичному рівні ..........1994

Системні семантичні зв’язки в реченнях з просторово-ста-
тичними відношеннями ..............................................2004

Сівач мудрості й правди .....................................................2011

Славний мовознавець землі чернігівської [про А. Грищенка] ....2006

Славній полтавці Світлані Мартиненко в день ювілею! ....2013

Славного батька достойний син (штрихи до портрета украї-
нознавця Тараса Пустовіта) ......................................2012

Словник лінгвістичних термінів .......................................1999

Словник-довідник “Основні сільськогосподарські терміни
і поняття” ...................................................................1993

Словництво на Полтавщині ..............................................2011

Слово до ювілею письменника : Володимирові Мир-
ному – 80 .....................................................................2015

Слово Євгена Гребінки на захист української мови .........2012

Слово Павла Тичини на захист письменника-початківця
Олеся Гончара ....................................................2010, 2011

Слово письменника про державного діяча: Олесь Гончар про
Федора Моргуна ................................................2011, 2014

Слово подяки викладачам і співробітникам Полтавського держав-
ногопедагогічного університету імені В. Г. Короленка ....2009

Слово ректора ...................................................................2013

Слово Франка “б’є, як батіг, очищає, як каяття” : Симон
Петлюра про Івана Франка .........................................2007

Слово як найважливіша одиниця мовної системи .........1992

“Служити правді – то хрест і доля” (історико-мовознавчі
візії публіцистичної спадщини Олеся Гончара) ........2008

Соборна літературна мова, соборний правопис як засоби за-
безпечення суверенного розвитку України ................2005
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Соборній Україні – Єдину Помісну Православну церкву ....2002

Современное освещение темы “Введение” в курсе украин-
ского языка ................................................................1994

Специфічні характеристики простих речень з обставинно-
просторовими поширювачами: на матеріалі прози Па-
наса Мирного .............................................................2000

Співвідношення семантики і структури в системі мовних
одиниць .......................................................................2018

Сполучувальні можливості моделі “прикметник + приймен-
ник + іменник (займенник) у знахідному відмінку” (на
матеріалі прозових творів І. Микитенка) ..................1987

Сполучуваність прикметника з прийменниково-відмінко-
вими формами (родовий, місцевий) іменника в контек-
сті поезій В. Л. Поліщука ..........................................1987

Старослов’янізми як важливий стилістичний компонент по-
езії Т. Г. Шевченка (на матеріалі творів переяславського
циклу) ...........................................................................1990

Стилистическое использование вариантов фразеологичес-
ких единиц в художественных произведениях Н. В. Го-
голя .............................................................................1984

Стилістичні функції лексичних, фонетичних, морфоло-
гічних варіантів фразеологічних одиниць у творах
Ю. Федьковича ..........................................................1984

Столітня історія Полтавського педагогічного університету ....2014

Сторінки світової лірики : хрестоматія. 10 клас .............1994

Сторінки світової лірики : хрестоматія. 11 клас .............1994

Стратегія мовної освіти педагогів ...................................2008

Структура речень із директивною семантикою “передній бік
локативного орієнтира” ..............................................2005
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Структурные и семантические характеристики адъективно-
сравнительных конструкций в произведениях Н. В. Го-
голя ..............................................................................1990

Студентське самоврядування педагогічного університету:
сутнісні засади функціонування .................................2009

Студентські роки  найщасливіші ..................................2015

Суб’єктивна та об’єктивна оцінка в щоденниковому дис-
курсі ............................................................................2018

Сучасна лінгвофемінізація : родова диференціація, периф-
растична номінація ....................................................2018

Сучасний університет зі столітньою історією ................2016

Сучасні мовні зміни – відбиток нашого сьогодення .......2015

Сучасні письменники Полтавщини ................................2016

Схвалені практикою й потверджені часом пріоритети на-
уково-педагогічного доробку Неллі Ничкало ...........2014

“Та ін.”, “т. ін.”… (граматична нотатка до розлогої теми) ....2016

“…Та інші забуті” ..............................................................2012

Так українська чи солов’їна? .............................................2018

Таран Микола Федорович ................................................2015

Таран Ольга Георгіївна ......................................................2015

Тарас Шевченко як учасник Кирило-Мефодіївського братства
в “Історії українського письменства” Сергія Єфремова ....2007

“Творець найпрекраснішого козацького епосу” Михайло
Шолохов ....................................................................2010

Творчість Г. Сковороди у контексті становлення української
національної мови .......................................................1994

Творчість Івана Котляревського і розвиток нової української
літературної мови .......................................................2002

287



Текст у тексті: українська національна ідея в лінгвістичному
світлі одного інформативного дискурсу ...................2016

Текстообразующие свойства украинских фразеологизмов в
художественной прозе Н. В. Гоголя ...........................1982

Тема увічнення пам’яті Павла Тичини в “Щоденниках”
Олеся Гончара ..............................................................2011

Теоретичні засади і досвід культурологічної освіти в Полтав-
ському педагогічному ................................................2015

Теорія глотогенезу в публіцистичному дискурсі Панаса
Мирного й Олеся Гончара ..........................................2013

Теорія і практика білінгвізму в оцінці Олеся Гончара (на ма-
теріалі щоденників) ...................................................2007

Тестові завдання до розділів “Орфоепія”, “Графіка і орфог-
рафія”, “Синтаксис складного речення” .................2011

Традиційна граматична проблема в новому науковому пред-
ставленні ....................................................................2013

“Тронка” Олеся Гончара в оцінці Павла Тичини (текстоло-
гічний аналіз) .............................................................2010

Тупікіна Людмила Савеліївна ...........................................2015

“Тут все Панасом повногрудо дише і таємниці часу роз-
крива” (із життя Полтавського літературно-меморіаль-
ного музею Панаса Мирного) ....................................2005

У борні гартувалася його муза ...........................................2015

“…У вічнім протистоянні… минало життя” Олеся Гончара..... 2012

“У вічнім протистоянні… минало… життя” Олеся Гончара ....2018

У далеч мрійних днів накреслено путі… : слово на 90–річчя
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