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Степан (Стефан) Пилипович Самійленко. До 100-річчя від дня
народження: Біобібліографічний покажчик /Уклад.:В.О.Герасимова,
О.М.Сергієнко. – 2-ге вид., доп. і перероб. - Запоріжжя: ЗНУ, 2006.45c.

Біобібліографічний покажчик підготовлений до 100річчя від дня народження відомого українського мовознавця,
доктора філологічних наук, професора Запорізького
державного педагогічного інституту, члена Українського
комітету славістів Степана Пилиповича Самійленка
(1906-1977).
У покажчику зібрані відомості про окремі видання та
публікації його наукових праць, які зберігаються в Науковій
бібліотеці
Запорізького
національного
університету.
Представлена також література про вченого.
Видання розраховане на лінгвістів, викладачів,
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
The biobibliography is made up for the 100-th anniversary
of the well-known Ukrainian linguist, doctor of philology,
professor of the Zaporizhzhya State Pedagogical Institute, a
member of Ukrainian Committee of Slavists Stepan Samiylenko
(1906-1977). The list of works includes the information about
some works, which can be found in the scientific library of the
Zaporizhzhya National University.
The literature about the scientist is also represented here.
The works are meant for linguists, lecturers and University
students.
Комп'ютерне складання та редагування О.М.Сергієнко
Відповідальна за випуск
В.О.Герасимова
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В.А.Чабаненко
БУДІВНИЧИЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВОЗНАВЧОЇ
НАУКИ
Виповнюється століття з дня народження Степана
(Стефана) Пилиповича Самійленка – видатного українського
мовознавця й педагога, доктора філологічних наук,
професора. Народився ювіляр 25 грудня 1906 року в містечку
Станіславі (тепер село Станіслав Білозерського району
Херсонської області) у бідній селянській сім’ї. Хлопчиком
пас худобу, обробляв землю, часто хворів. Після семирічної
школи закінчив сільськогосподарський технікум і деякий час
працював агрономом. Протягом 1926 – 1930 років навчався в
Херсонському інституті народної освіти (нині педагогічний
університет), а протягом 1930 – 1933 – в аспірантурі
Інституту мовної культури (Ленінград).
Як мовознавець С.П.Самійленко формувався в
оточенні й під впливом славетних учених: М.Я.Марра,
В.М.Жирмунського, М.С.Державіна та М.Г.Долобка. Після
закінчення аспірантури й до самої смерті (26 жовтня 1977
року) працював викладачем Полтавського, Луганського і
Запорізького педагогічних інститутів; із 1960 по 1975 рік
завідував кафедрою української мови Запорізького
педінституту (тепер національного університету), а з 1962
року керував аспірантурою цієї ж кафедри (виховав 15
кандидатів філологічних наук); у різний час читав курси
загального мовознавства, вступу до мовознавства, української
діалектології, історичної граматики української мови,
старослов’янської мови та порівняльної граматики
східнослов’янських мов.
Спадщину С.П.Самійленка складають більше ста
друкованих праць. Кандидатську дисертацію “Категорія
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персональності та імперсональності в слов’янських мовах”
молодий дослідник захистив 1939-го року, докторська ж “Із
історії східнослов’янських займенників” була захищена ним у
1960 році. Робота над обома дисертаціями ускладнювалася
різного роду несприятливими життєвими обставинами, але,
будучи завзятим трудолюбом і оптимістом, Степан
Пилипович завжди переборював труднощі й виходив із будьякої складної ситуації переможцем.
Найплідніше працював проф. С.П.Самійленко в галузі
діахронічного дослідження граматичної будови української
мови. Упродовж 1953 – 1958 років він опублікував у журналі
“Українська мова в школі” цілу низку статей під спільною
назвою “З історичних коментарів до української мови”.
Публікації
стосувалися
історії
прикметникових,
числівникових,
займенникових,
прислівникових
та
іменникових форм, а 1961-го року в тому ж таки часописі №2
вмістив ґрунтовну роботу “Суплетиви української мови”. Всі
ці статті дещо пізніше стали основою капітальної праці
вченого “Нариси з історичної морфології української мови”,
що вийшла двома частинами (окремими книгами) в 1964 та в
1966 роках (вид-во “Радянська школа”, Київ) і яка була
високо оцінена в наукових колах. Досить помітними у
доробку професора є великий розділ, присвячений
іменникові, в академічній “Історії української мови” (1978,
опублікований посмертно), а також стаття “Категорія
роду” (1965 – 1966).
Активно працюючи над дослідженням історії
граматичної структури рідної мови, С.П.Самійленко
закликав, скеровував інших лінгвістів до таких же студій. Про
це свідчать такі його доповіді на міжвузівських наукових
конференціях, як “Про деякі чергові завдання історичної
морфології української мови” (1961) та “Підсумки й основні
завдання наукового вивчення історичної морфології
української мови” (1966).
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Помітний слід залишив С.П.Самійленко в українській
діалектології. Він одним із перших почав вивчати степові
запорозькі говірки. Спеціалістам відомі його статті
“Фонетичні особливості говірок Запорізької області” (1956)
та “Про деякі підсумки і чергові завдання вивчення говірок
Запорізької області” (1962). Свого часу нашим діалектологам
добре прислужилися розвідки професора “До характеристики
полтавсько-київського діалекту за пам’ятками 17 ст.” (1954)
та “Співвідношення повних і стягнених прикметникових
форм в українських говорах” (1960). Степан Пилипович був
організатором збору матеріалів до “Атласу української мови”
та “Загальнослов’янського лінгвістичного атласу” в різних
регіонах України, зокрема в запорізькому Приазов’ї і
Східному Поліссі (Конотопщина). Пробував учений
досліджувати й російські переселенські говірки на сході
України. Залишилася ненадрукованою його робота (48 стор.
рукопису)
“До
характеристики
російських
говірок
Луганського району Ворошиловградської області” (1949).
Не обминув С.П.Самійленко і проблем мови
художньої літератури. Про це свідчать його розвідки, в
основу яких були покладені здебільшого доповіді професора
на наукових конференціях. До цих робіт відносяться:
“Варіантність слів та словоформ в “Енеїді” І.Котляревського”
(1969), “Словотворчі засоби і способи мови поезій
Т.Г.Шевченка” (1964), “Типи прислівників у “Народних
оповіданнях Марка Вовчка” (1957), “Форми займенників у
поезіях І.Франка” (1956), “Стилістичне використання
давньоруських фонетичних і граматичних елементів у творах
українських радянських письменників на історичні
теми” (1963).
Дуже вимогливо ставився вчений до культури усного
й писемного мовлення своїх колег, учнів-аспірантів,
студентів, а особливо – вчителів. Його публікації “Культура
мови вчителя” (1962, 1963), “Про культуру мови
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вчителя” (1962) та “Про деякі питання культури мови
вчителя” (1964) допомогли нашим освітянам якісніше
викладати як філологічні, так і інші предмети в школі.
Об’єктом уваги С.П.Самійленка було не тільки усне
професійне, а й розмовно-побутове мовлення. Останньому він
присвятив дві розлогі статті “Про вживання паралельних
дієслівних форм у розмовно-побутовому мовленні” (1965) та
“Про будову і вживання іменників спільного роду в
розмовно-побутовому мовленні” (1966). Ці статті вміщені як
окремі розділи в академічних монографіях.
Жваво цікавився ювіляр лексикографією. Ще 1935-го
року він уклав і опублікував у Харкові (вид-во “Радянська
школа”) “Словник-покажчик до “Українського правопису”, а
в кінці 40-х років минулого століття уклав першу частину (на
літери А – В) “Словника мови Т.Г.Шевченка”, виданню якої
завадила війна. Уже працюючи в Запорізькому педінституті,
С.П.Самійленко надрукував у “Наукових записках” цього
вишу (т.3, 1956) статтю “Із досвіду роботи над укладанням
словника мови Т.Г.Шевченка”. Під керівництвом професора і
за його участю протягом 1969 – 1971 років укладено (співукладачі І.С.Олійник та В.А.Чабаненко) перший в історії
вітчизняного словникарства “Зворотно-морфемний словник
української мови”, який з різних об’єктивних і суб’єктивних
причин залишився неопублікованим. Про роботу творчого
колективу над цим словником Степан Пилипович докладно
розповів у статтях “Зворотно-морфемний словник української
мови” та “Принципи укладання зворотно-морфемного
словника української мови” (перша опублікована в часописі
“Українська мова і література в школі” 1969, №1, друга – в
часописі “Мовознавство” 1969, №2).
Тривалий час проф. С.П.Самійленко працював над
історією українських лінгвістичних учень, зокрема над
дослідженням спадщини О.О.Потебні. Результати своїх
студій та архівних пошуків учений виклав у розвідках “До
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характеристики лінгвістичних поглядів О.О.Потебні” (1948),
“З
неопублікованої
лінгвістичної
спадщини
О.О.Потебні” (1956), “Питання історичної морфології
української мови в працях О.О.Потебні” (1960), “Про
неопубліковані лекції О.О.Потебні з історії російської
мови” (1962). До речі, ці лекції Степан Пилипович підготував
до друку, і 1981-го року з його супровідним словом вони були
вміщені в книзі “Потебнянські читання” (академічне
видання).
В останнє десятиріччя свого життя вчений працював і
над проблемами загального мовознавства. Його блискучі
статті “Природа, функції і сутність мови” (1969) та “Предмет,
завдання, галузі мовознавства” (1973) значно збагатили
скарбницю лінгвістичної теорії.
Вагомий внесок С.П.Самійленка в українську
славістику. Окрім уже згаданих кандидатської і докторської
дисертацій, дослідник написав чимало (близько двадцяти)
робіт, присвячених фонетиці, морфології та синтаксису
старослов’янської, давньоруської й інших слов’янських мов.
Найважливіші з цих робіт: “Про функціональну відмінність
голосних і приголосних у старослов’янській та давньоруській
мовах” (1941), “Сліди граматичної категорії інклюзиваексклюзива
в
старослов’янській
і
давньоруській
мовах” (1947),
“Найголовніші особливості синтаксису
старослов’янської мови” (1947), “З історії граматичних
категорій слов’янських мов” (1958), “Із історії основ і
граматичних форм особових займенників у слов’янських
мовах” (1960), “Про причини змін у будові, складі та
вживанні
неособових
займенників
в
історії
східнослов’янських
мов”
(1962)
і
“Слов’янські
суплетиви” (1965). Авторитет нашого ювіляра в славістичних
колах був надзвичайно високим. Недаром Степан Пилипович
брав участь у роботі IV і V Міжнародних з’їздів славістів
(Москва, 1958; Софія, 1962) та був членом Українського
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комітету славістів.
Невтомний, талановитий і сумлінний трудівник,
С.П.Самійленко з великою повагою ставився до праці своїх
колег. Він є автором численних рецензій і відгуків на
монографії,
кандидатські
й
докторські
дисертації,
автореферати дисертацій, програми з мовознавчих дисциплін
для ВНЗ та ін.
Ось уже протягом кількох десятиліть студентифілологи України навчаються за такими підручниками,
співавтором яких був проф. С.П.Самійленко: “Порівняльна
граматика української і російської мов” (1957, 1961),
“Історична граматика української мови” (1957, 1962),
“Загальне мовознавство. Історія лінгвістичної думки” (1985).
Ще на початку своєї викладацької роботи (1934 р.) Степан
Пилипович уклав “Програму з російської мови для
нефілологічних
факультетів
педагогічних
інститутів
Української РСР”. За цією програмою довго працювали наші
русисти.
Пробував свої сили С.П.Самійленко й у царині
бібліографії. 1941-го року ним укладений “Анотований
перелік статей із мовознавства в періодичних виданнях СРСР
за 1940 рік”. Рукопис цієї роботи (40 сторінок) переданий
укладачем до Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАНУ.
Мало хто знає про фольклористичні зацікавлення
Степана Пилиповича. Працюючи викладачем Полтавського
педінституту, наш ювіляр записав чимало народних
уснопоетичних творів, зокрема пісень. Його записи під
назвою “Матеріали з українського фольклору (тексти і
варіанти пісень, їх мотиви, зібрані на Полтавщині)” (134
сторінки) 1936-го року також передані до Академії наук
(Інститут мовознавства, фольклору та етнології ім.
М.Т.Рильського).
Проф. С.П.Самійленко був діяльним організатором
лінгвістичної науки. Його знали як активного члена
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академічної вченої Ради з проблеми “Закономірності
розвитку національних мов у зв’язку з розвитком
суспільства”, як ініціатора багатьох наукових конференцій та
симпозіумів. Великих зусиль доклав учений до виховання
мовознавчих кадрів в Україні. З його благословення й
допомогою докторами філологічних наук, професорами стали
І.І. Ковалик, І.Г. Чередниченко, А.П. Медушевський, М.А.
Жовтобрюх, С.П. Бевзенко, О.С. Мельничук та ін. Докторами
й професорами стали також деякі з його колишніх аспірантів і
студентів.
Тисячі
вчителі-словесників
пройшли
школу
Самійленка-педагога,
викладача-майстра,
Відмінника
народної освіти, чуйного вихователя. Його лекції й
семінарські заняття, його консультації та колоквіуми були
для студентів святами рідної мови, годинами душевного
піднесення і розкрилених мрій.
У Степана Пилиповича талант ученого гармонійно
поєднувався з винятковою людяністю, інтелігентністю. Це
був інтелігент від природи, дуже шляхетний чоловік. Усе
добре, світле, щире, обдароване горнулося до нього і все зле,
темне, мізерно-нікчемне та бездарне жахалося його. Чесні
люди, справжні патріоти рідної землі безпомильно вгадували
в ньому свого брата за духом, свого соратника в боротьбі за
торжество
істини.
Навіть зовнішність
його була
неординарною: щось предковічно наше, запорозькоукраїнське, віще, поважно-горде й привабливе виступало в
ній, зачаровувало й дивувало. Щасливий той, хто хоч раз чув
або бачив його, а ще щасливіший той, хто був його учнем!
Своїм нелегким життям, своєю невсипущою працею
на ниві української філологічної науки професор
С.П.Самійленко дав численним вихованцям, друзям і
побратимам кілька мудрих уроків. Ті уроки – незабутні, тому
й пам'ять про Вчителя – вічна!
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Основні дати життя та наукової діяльності
С.П. Самійленка
25 грудня 1906р. - народився у м.Станіславі Херсонської
губернії.
1926-1930рр. - учився в Херсонському інституті народної
освіти.
1930-1933рр. - учився в аспірантурі при Інституті мовної
культури (м.Ленінград).
1933-1977рр. - викладач
Запорізького педінститутів.

Полтавського,

Луганського,

1933р. – захистив кандидатську дисертацію на тему:
„Категорія
персональності
та
імперсональності
в
слов’янських мовах”.
1960р. – захистив докторську дисертацію на тему: „Із історії
східнослов’янських займенників”.
1957, 1961рр. – вийшли підручники „Порівняльна граматика
української і російської мов” (С.П. Самійленко – співавтор).
1957, 1962рр. – вийшов підручник „Історична граматика
української мови” (С.П. Самійленко – співавтор).
1960-1975рр. завідував кафедрою української мови
Запорізького педінституту.
З 1962р. - керував аспірантурою при кафедрі української
мови Запорізького педінституту.
1964р. – Опублікував навчальний посібник „Нариси з
історичної морфології української мови” . Ч.1, Ч.ІІ.
1978р. - вийшла монографія „Історія української мови.
Морфологія”, великий розділ про іменник написаний С.П..
Самійленком.
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1985р. – вийшов підручник „Загальне мовознавство. Історія
лінгвістичної думки”. (С.П. Самійленко – співавтор).
26 жовтня 1977р. - після тяжкої хвороби С. П. Самійленко
помер.
С.П.Самійленко нагороджений медалями Н.К.Крупської та
А.С.Макаренка.
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Література про життя та наукову діяльність
С.П. Самійленка
(укладено в хронологічному порядку)
Важкі роки, що скроні білували...
Важкі роки, що зморшками лягли...
П'янкі роки, що весни дарували...
Буремні, що синочків берегли...
Що війнами вихрасто вирували...
Що смерть, і голод, і біду несли,
Роки, що сталлю душі гартували,
Роки, роки, що мудрістю зросли.
Що піснею зринали задушевно
Чи мрією крилато звали вдаль,
Що залягали болем в серці ревно
Чи викликали Ваш глибинний жаль.
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елементів у творах українських письменників на історичні
теми //Розвиток і оновлення видів і жанрів та
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Дисертації,
виконані під керівництвом
доктора філологічних наук, професора
С.П. Самійленка
За розпорядженням Міністерства освіти України в
1962 році при кафедрі української мови було відкрито
аспірантуру, яка проіснувала до 1984p., тобто до
реорганізації інституту в університет.
1. Г.Г.Вакула (1962-1965)- "Категорія істот і неістот".
2. В.А.Чабаненко (1962-1965)- "Говори долини річки
Кінської".
3. Т.М.Воробйова (1963-1966) (не закінчила)
"Словотвір у мові українських народних дум".

-

4. М.Г.Сердюк (1964-1968) - "Абревіатури в сучасній
українській мові".
5. Н.Г.Плевако (1966-1970) - "Статистичне вивчення
структури складу української мови".
6. Ю.В.Цимбалюк (1967-1970) - "Структурні типи
латинських запозичень в українській мові".
7. В.Д.Семиряк (1968-1971) - "Словотворчі варіанти
слів в українській мові".
8.
В.Ф.
Маремпольський
(1970-1973)
"Функціонально-стилістичні засоби оновлення в українській
мові 60-70 років XIX ст.".
9. В.М.Винницький (1970-1973) - "Дистинктивні
функції наголосу в українській мові".
10. С.Л.Коваленко (1971-1974) - "Засоби вираження
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підрядності речень у пам'ятках української мови".
11. Г.М.Чирва (1971-1974) - "Безособові речення в
українській мові".
12. В.В.Власенко (1972-1976) - "Дієслівний наголос
української мови".
13. С.М.Куцаєва (1973-1977) - "Словотворчі варіанти
службових слів".
14. В.О.Шевцова (1974-1978) - "Словотворча система
української
антропоніміки
(на
матеріалі
пам'яток
Правобережної України XVIII ст.".
15. М.Д.Карп'юк (1974-1977) - "Паралельні форми
дієслів в українській мові".
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Алфавітний покажчик наукових праць
С.П. Самійленка
Важливі розвідки з питань слов'янського іменникового
словотвору. Критика і бібліографія -1959р.
Варіантність слів та словоформ в "Енеїді" І.Котляревського 1969р.
Взаємодія мови українських ділових пам'яток ХУІІст. з
територіальними діалектами на морфологічному рівні 1972р.
Види і форми взаємозв'язків кафедр української мови і школи
- 1971р.
Вираження граматичних категорій в усному мовленні - 1967р.
Главнейшие особенности синтаксиса старославянского языка
- 1947р.
До проблеми мовного розвитку - 1975р.
До характеристики полтавсько-київського
пам'ятками ХУІІст. - 1953р.

діалекту

за

Давньоруські і старослов'янські фонетичні елементи у мові
творів українських радянських письменників на історичні
теми - 1964р.
Живомовні джерела стилістичних
української мови - 1972р.

засобів

літературної

З досвіду роботи над укладанням словника Т.Г.Шевченка 1956р.
З історичних коментарів до української мови. Займенник 1955р.
З історичних коментарів до української мови. Прислівник -
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1956р.
З історичних коментарів до української мови. Словотвір
іменників - 1958р.
З історичних коментарів до української мови. Числівник 1954р.
З історії форм давального відмінка однини особових
займенників у давньоруській та українській мовах - 1959р.,
1962р.
Загальне мовознавство. Історія
Навчальний посібник - 1985р.

лінгвістичної

думки:

Зворотний словник української мови - 1967р.
Зворотно-морфемний словник української мови - 1969р.
Із історичних коментарів до української мови. Прикметник 1953р.
Из истории восточнославянских местоимений - 1960р.
Із історії граматичних категорій слов'янських мов - 1958р.
Из истории основ грамматических форм
местоимений в славянских языках - 1960р., 1962р.
Из
неопубликованного
О.Потебни - 1956р.

лингвистического

личных
наследства

Исторические изменения в составе, структуре и употреблении
неличных местоимений в славянских языках - 1962р.
Історична граматика української мови: Підручник для
студентів мовно-літературних фак-тів - 1957р., 1962р., 1980р.
Історія української мови. Морфологія: Підручник -1978р.
Категорія персональності та імперсональності в слов'янских
мовах - 1933р., 1939р.
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Категорія роду - 1965р., 1966р.
Культура мови вчителя - 1962р., 1963р.
Нариси з історичної морфології української
Посібник для студентів філолог. фак-ту - 1964р.

мови.Ч.І:

Нариси з історичної морфології української мови. Ч.ІІ:
Навчальний посібник - 1970р.
Неопубліковані лекції О.О.Потебні - 1981р.
Нотатки про мову і мовлення - 1968р.
Нотатки про мову художніх творів Марка Вовчка - 1959р.
О функциональном различии гласных и согласных в
старославянском и древнерусском языках - 1941р.
Об одной морфологической особенности в языке памятников
ХІУ-ХУвв. северо-восточной Руси - 1963р.
Основні вимоги до вузівської лекції з мови - 1974р.
Основні підсумки і проблеми наукового вивчення історичної
морфології української мови в пожовтневий період - 1967р.
Основні словотворні способи та засоби
літературної мови пожовтневої доби - 1967р.

української

Про вживання в давньоруській мові форми знахідного
відмінка множини зйменника 2-ої особи на ВЫ - 1956р.
Вживання в давньоруській мові форм знахідного відмінка
займенників І-ої і 2-ої особи НАСЬ, ВАСЬ - 1959р.
Про вживання паралельних дієслівних форм у розмовнопобутовому мовленні - 1965р.
Про вживання у давньоруській мові форм давального
відмінка множини займенників І-ої і 2-ої особи НЫ, ВЫ 1964р.
Про вживання у давньоруській мові форми знахідного
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відмінка множини займенника І-ої особи НЫ - 1957р.
Про вживання у давньоруській мові форм знахідного відмінка
однини особових займенників - 1960р.
Про деякі закономірності взаємозв'язку, взаємозалежності
між будовою корня і слово- та формотворенням в історії
слов'янських мов - 1974р.
Про деякі закономірності творення
східнослов'янських мовах - 1969р.

займенників

у

Про деякі питання культури мови вчителя - 1964р.
Про деякі підсумки і завдання вивчення живих говірок
Запорізької області - 1962р.
Про деякі чергові завдання історичної морфології української
мови - 1961р.
Про культуру мови вчителя - 1962р.
Про неопубліковані лекції О.О.Потебні з історії російської
мови - 1960р.
Про причини змін у будові, складі та вживанні неособових
займенників в історії східнослов'янських мов - 1962р.
Про структуру і зміст підручників - 1968р.
Про форми називного відмінка множини займенника І-ої
особи НИ (НУ) у слов'янських мовах - 1953р.
Питання історичної морфології української мови в працях
О.О.Потебні - 1960р.
Підготовку учителів-філологів на рівень нових завдань 1962р.
Порівняльна граматика української
Підручник - 1957р., 1961р.
Принципи

побудови

курсу

і

російської

порівняльної

мов:

граматики
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східнослов'янських мов на факультетах мови і літератури
педагогічних ін-тів УРСР - 1959р.
Принципи побудови курсу порівняльної
східнослов'янських мов у педвузах - 1958р.

граматики

Принципи укладання зворотно-морфемного
української мови - 1969р.

словника

Природа, функції і сутність мови - 1969р., 1970р.
Проблеми і принципи класифікації мов - 1978р.
Склад і будова слов'янських займенників - 1971р.
Склад, уживання і форми займенників - 1979р.
Следы грамматических категорий инклюзива-эксклюзива в
старославянском и древнерусском языках - 1947р.
Словник-покажчик до "Українського правопису" -1935р.
Словотворчі засоби і способи мови поезій Т.Г.Шевченка 1964р.
Слов'янські суплетиви - 1964р.
Співвідношення повних і стягнених прикметникових форм в
українських говорах - 1960р.
Стилістичне використання давньоруських фонетичних і
граматичних елементів у творах українських радянських
письменників на історичні теми - 1963р.
Стилістичне використання староруських словотворчих
елементів у творах українських письменників на історичні
теми - 1968р.
Східнослов'янські похідні утворення
основ - 1963р.

від займенникових

Суплетиви української мови - 1961р., 1967р.
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Типи відмін іменників української мови та провідні фактори
їх становлення - 1977р.
Типи прислівників у "Народних оповіданнях" Марка Вовчка 1957р.
Фонетичні особливості говірок Запорізької області - 1956р.
Форми займенників у поезіях І.Франка - 1956р.
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Іменний покажчик співавторів
Антонець І.І.

71, 84

Баймут Т.В.
Балабан М.О.
Бевзенко С.П.
Безпалько О.П.
Благовещенська О.І.
Бойко М.К.
Бойчук М.К.
Борщевський Ф.М.
Бровко А.С.

24, 50
42
118
22, 23, 58
18
33
22, 24, 50, 58
42, 62, 71, 84, 86, 107
86, 116

Волинський М.К.
Волох О.Т.

24, 50
116, 118

Ганич Д.І.
Грищенко А.П.

25, 39, 60, 62, 84
118

Дудкін С.П.

33

Жовтобрюх М.А.
Кобилянський Б.В.
Ковалик І.І.

22, 24, 33, 50, 58, 94, 95, 116,
121
33
121

Лукінова Т.Б.

118

Макляк М.М.
Малина Т.П.
Медушевський А.П.
Миронюк Н.П.
Мірошниченко Ф.Д.

84, 86, 107
24, 50
33
107
71, 84, 86
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Німчук В.В,

118

Олійник І.С.

39, 60, 62, 71, 84, 86, 88, 116

Пуха І.В.

107

Русанівський В.М.

118

Сапожников М.І.
Сидоренко М.М.
Слинько І.І.
Сокирко В.С.
Страхов Б.П.
Сурков Н.В.

116
42, 62, 71
121
86
33
33

Тараненко М.П.
Туркін В.М.

16, 18, 28, 42, 62, 71, 84, 86
18, 25, 42, 62, 71

Удовиченко Г.Н.

94

Фішман І.М.

86

Фусенко П.М.

94

Чабаненко В.А.
Чемерисов М.Т.

88, 107, 116
39, 84, 86

Шакало М.Б.

18, 28

Щербак І.П.

18, 28, 71, 86
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Зміст
Чабаненко В.А. Будівничий української мовознавчої
науки
Основні дати життя та наукової діяльності С.П. Самійленка
Література про життя та наукову діяльність С.П. Самійленка
Публікації С.П. Самійленка (укладенко в хронологічному
порядку)
Дисертації, виконані під керівництвом доктора філологічних
наук, профессора С.П. Самійленка
Алфавітний покажчик наукових та навчально-методичних
праць С.П. Самійленка
Іменний покажчик співавторів
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