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НАВЧАЮЧИ, НЕ ЛИШЕ ВЧИМОСЯ, А Й ЗРОСТАЄМО ДУХОМ
МИКИТЮК О. Сучасна українська мова: самобутнiсть, система, норма : 
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«Нова доба нового прагне слова»,
– цi поетовi слова поширюють свою
актуальнiсть i на навчально-наукову та
академiчну лiтературу. Потреба такого
оновлення не тiльки у невичерпному
науковому потрактуваннi явищ на всiх
структурних рiвнях мови, а й в iдеологiї
часу. Мова завжди була i буде набага-
то бiльше, нiж об’єкт наукового
студiювання, – це форма буття нацiї i
знаряддя змiни суспiльства. Не вiдоб-
разити цього в навчальному посiбни-
ковi чи пiдручниковi – iнтелектуально
викладати iз зав’язаними очима.
З огляду на це вiдомi пiдручники та
посiбники з сучасної української мови
– то насправдi зовсiм рiзнi iдеологiчнi
зрiзи тих самих мовних категорiй. Їхня
новизна полягає не так у безсумнiвно-
му науковому поступовi через теоре-
тично-аналiтичне трактування мовних
категорiй, як у самому диханнi мови
передусiм через суттєво по-iншому
дiбраний фактологiчно-iлюстратив-
ний матерiал, через залучення нової
джерельної бази, через пропозицiю
приховуваних i зумисне чи неусвiдом-
лено не актуалiзованих акцентiв. У
цьому контекстi навчальний посiбник
Оксани Микитюк «Сучасна українська
мова: самобутнiсть, система, норма»
можна вважати всебiчною вiдповiддю
на суворi запити сьогодення – науковi,
iдеологiчнi, методичнi. Це аналiтика
мови у трьох визначальних площинах:
системностi, самобутностi, норматив-
ностi, що подана у блискучiй мето-
дичнiй формi: тут умотивовано струк-
турований матерiал, наявнi численнi
таблицi та схеми, ремарки («Цiкавин-
ки», «Звернiмо увагу!»), що актуалiзу-
ють увагу вчителя, студента чи школя-
ра, виокремленi запитання до кожної
теми. Така метода стимулює образне
мислення школяра чи студента, допо-
магає з’ясувати складнi мовознавчi
поняття. У цьому новаторство працi i
приклад для наслiдування творити
посiбники та пiдручники за образно-
класичним типом з вiдкритими, а не
псевдозанауковленими текстами, що
радше скидаються на iнтернацiональ-

ний суржик, а не багатий i самодо-
статнiй український науковий текст.
Такi теоретико-практичнi й методоло-
гiчнi поклади – результат читання ав-
торкою курсу «Сучасна українська мо-
ва» в Нацiональному унiверситетi
«Львiвська полiтехнiка» зi спецiаль-
ностi «Прикладна лiнгвiстика» на ка-
федрi української мови.

Посiбник охоплює всi базовi роз-
дiли мови: лексикографiю, лексиколо-
гiю,  фразеологiю, фонетику, морфе-
мiку, дериватологiю, морфологiю за
iсторично видiленими частинами мо-
ви, синтаксис (принагiдно – пункту-
ацiю) та розробленi до роздiлiв на-
вчальнi запитання. Повнота розкриття
проблеми у кожному роздiлi нагадує
системний енциклопедичний виклад,
почерпнутий з авторитетних джерел i
поданий у власнiй iнтерпретацiї та, як
уже зазначено, методично вправнiй
формi. Надзвичайно важливо, що кла-
сичне трактування базових мовознав-
чих категорiй кожного роздiлу подано
крiзь призму культури мовлення в
соцiолiнгвiстичному контекстi. У цьому
посiбниковi вперше систематизовано
негативний вплив позамовних факто-
рiв на українську мову i, всупереч чин-
ному правописовi (що вкрай не-
обхiдно), проiлюстровано на матерiалi
вiдновленої мовної норми. І це аж нiяк
не слiд трактувати як «розхитування
мовної норми», а навпаки – як невпин-

не втiлення у життя знищеного ста-
лiнським режимом правопису 1929 р.

Винятково важливим компонентом
працi є вмотивованi iсторичнi екскурси
у засадничi мовнi категорiї в контекстi
висвiтлення наукової дiяльностi видат-
них українських учених – Т.Гартнера,
С.Смаль-Стоцького, А.Кримського,
І.Верхратського, М.Осадци, П.Дячана
та iн. Вкраплення, присвяченi персо-
нальним науковим вiдкриттям назва-
них учених та iн., безсумнiвно, пожвав-
люють академiчний матерiал i доводять
до вiдома навчальної аудиторiї iнфор-
мацiю про надважливий складник нау-
ки – постать самого вченого, а часом i
лабiринтової дороги його вiдкриття.
Зрештою це один зi способiв зацiкави-
ти молодих людей науково-дослiд-
ницькою дiяльнiстю як способом про-
никати у внутрiшню форму мови.

На особливу увагу в посiбниковi
заслуговує перший роздiл «Українська
мова – нацiональна мова українського
народу», що розглядає мову «як скла-
дову нацiональної iдеологiї», поход-
ження мови, iсторiю української лiте-
ратурної мови, мовну норму тощо. Де-
сять параграфiв першого роздiлу – на-
че первнi, що по-мистецькому напов-
нюють мозаїку на ймення «нацiональ-
на мова українського народу» в усьому
її драматизмi й неспинному поступовi
до визначальної форми нацiонального
самоусвiдомлення та державного
утвердження. Цей роздiл має винятко-
ве виховне значення, адже викладати
мову – це не лише зацiкавлювати нею,
допомогти пiзнати її структуру, а й
формувати нацiєцентричне мислення.
Що бiльше буде навчально-наукових
праць, написаних у такому свiтоглядо-
во-виховному дискурсi, то швидше
мова вивiльниться з-пiд полiтичної
експлуатацiї, а студент навчатиметься
не з примусу, а з чiтко усвiдомленої
внутрiшньої потреби.
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варто було б докладнiше пояснити,
чому своєю увагою лiтературознавцi
оминули Івана Франка, чому на той
час його творчiсть не вибудувала
порiвняльного дискурсу.

Отже, поряд з нещодавнiми
дослiдженнями Д.Наливайка, Л.Гри-
цик, М.Гнатюка, М.Наєнка, С.Росо-

вецького та iн. монографiя Г.Алексан-
дрової, у якiй розглянуто величезний
масив досi не актуалiзованих лiтера-
турознавчих текстiв, поглиблює й роз-
ширює уявлення про iсторiю вiтчизня-
ної лiтературної науки, водночас є
пiдсумковою та програмовою пра-
цею, що, сподiваємося, стимулюва-

тиме народження нових iдей i проб-
лемних напрямiв в українському лiте-
ратурознавствi.
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