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Цього року виповнюється 90 ро-
кiв вiд дня народження Олек-

сандра Савича Мельничука – видатно-
го українського мовознавця, академiка
НАН України, члена-кореспондента
Росiйської АН, ученого, який пiднiс на
новий щабель етимологiчнi дослiджен-
ня в Українi, зробив вагомий внесок у
розвиток багатьох напрямiв сучасної
лiнгвiстики.

Олександр Савич Мельничук наро-
дився 12 липня 1921 р. у с. Писарiвка
Кодимського району Одеської областi.
Закiнчивши в 1938 р. Кодимську школу на вiдмiнно
i продемонструвавши непересiчнi здiбностi до мов,
вiн вступив на фiлологiчний факультет Київського
унiверситету. Однак закiнчити унiверситетське на-
вчання завадила вiйна, з першого дня якої Київ фак-
тично опинився у прифронтовiй зонi. Як i бiльшiсть
студентiв київських вишiв, Олександр Мельничук
добровольцем пiшов на фронт, щоб сповна випити
гiрку чашу тих поневiрянь та випробувань, якi несе
iз собою будь-яка вiйна. Спочатку вiн воював на
Волховському фронтi, де був поранений i потрапив
у полон. Пiсля втечi з полону повернувся до дiючої
армiї, брав участь у визволеннi Варшави й закiнчив
вiйну в Берлiнi. Бойовi заслуги О.Мельничука
вiдзначенi медалями, серед яких «За вiдвагу», «За
визволення Варшави», «За взяття Берлiна» та iн. 

Пiсля закiнчення вiйни країна поступово, цiною
надлюдських зусиль, поверталася до мирного жит-
тя, намагаючись, наскiльки це було можливо, надо-
лужити згаяний час. Разом iз багатьма iншими сту-
дентами-фронтовиками Олександр Савич у 1945 р.
повернувся до Києва, де поновився на фiлологiчно-
му факультетi унiверситету. Попри всi негаразди
повоєнного побуту вiн через два роки блискуче за-
кiнчив українське вiддiлення унiверситету й отри-
мав рекомендацiю до аспiрантури вiд вiдомого вче-
ного, академiка М.Калиновича. Знавець санскриту,
готської та багатьох iнших європейських мов,
iсторiї стародавньої Індiї та iндiйської лiтератури,
автор праць iз загального мовознавства, теорiї та

iсторiї лексикографiї, М.Калинович сповна
оцiнив потенцiал майбутнього дослiдника i
водночас вплинув на коло його наукових
iнтересiв, iмовiрно, вiдкривши перед моло-
дим науковцем таку галузь мовознавства,
як iндоєвропеїстика. 

Слiд нагадати, що iсторичний контекст
для роботи в цiй сферi був надзвичайно не-
сприятливий. Засилля у тодiшньому мо-
вознавствi «вчення академiка Марра» при-
звело до фактичного припинення в СРСР
порiвняльно-iсторичних студiй. Тому iнте-
рес, що його виявив О.Мельничук до iндо-

європеїстики (як засвiдчує його завше особливо
тепле ставлення до iменi М.Калиновича), не був
тривiальним. Адже iндоєвропеїстику на той час вва-
жали наукою «расистською й антинародною», а ра-
зом iз її здобутками представники офiцiйної науки
вiдкидали й концепцiї прамови. Ситуацiя в мово-
знавчiй науцi, коли О.Мельничук робив свiй про-
фесiйний i життєвий вибiр, була надзвичайно
складна.  

Заняття iндоєвропеїстикою не тiльки потребу-
ють вiд дослiдника володiння великою кiлькiстю
мов i знання складних методик аналiзу лiнгвiстич-
ного матерiалу, а й дають можливiсть, i навiть спо-
нукають до ширших узагальнень. Ідеться про уза-
гальнення майже граничнi, що стосуються карди-
нальних i водночас найтемнiших та найбiльш дис-
кусiйних питань про походження людської мови
(лiнгвогенезу). Однак до цих проблем О.Мельни-
чук звернувся наприкiнцi свого творчого й життє-
вого шляху, висунувши смiливi аргументи на ко-
ристь теорiї моногенезу, тобто теорiї походження
всiх мов свiту з однiєї прамови. Але до того ще мало
сплинути багато рокiв; роботi на тему походження
мови передувала величезна праця над Етимо-
логiчним словником української мови. Прикмет-
ною ознакою його концепцiї серед iнших етимо-
логiчних словникiв слов’янських мов стали «гли-
биннi етимологiї», тобто реконструкцiя походжен-
ня слова аж до його першоджерела в iндоєвро-
пейськiй прамовi, або, у випадках запозичень в
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українську з мов iнших мовних сiмей, – до рiвня
вiдповiдної прамови. На наш погляд, саме раннє –
ще студентське – знайомство з iндоєвропеїстикою i
подальший iнтерес до цiєї галузi великою мiрою ви-
значили надалi творчу манеру О.Мельничука, особ-
ливостi його наукового почерку, якi полягали в
поєднаннi прискiпливого аналiзу мовних даних iз
широкими теоретичними узагальненнями, а також
постiйну увагу вченого до проблем лiнгвiстичного
методу. Наприкiнцi 40-х рр. для молодого мово-
знавця все це було попереду. І хоч iндоєвропе-
їстичнi студiї в СРСР та Українi на той час були
цiлковито припиненi, однак кинуте на добру землю
зерно принесло ряснi плоди.  

У вереснi того ж 1947 р. Олександр Савич всту-
пив до аспiрантури в Інститутi мовознавства
iм. О.Потебнi АН УРСР, з яким згодом пов’язав усе
своє подальше наукове життя. В Інститутi роботою
молодого аспiранта керував академiк Леонiд Арсе-
нович Булаховський – мовознавець широких нау-
кових iнтересiв: славiст, русист, фахiвець з акценто-
логiї й порiвняльно-iсторичного мовознавства, яке
саме було пiд забороною. За роки спiлкування в се-
редовищi провiдних мовознавцiв майбутнiй акаде-
мiк Мельничук заклав фундамент свого наукового
методу та концепцiї мови, якi потiм розвивав упро-
довж усього свого життя. 

Успiшно закiнчивши в 1950 р. аспiрантуру, Оле-
ксандр Савич залишився працювати в Інститутi мо-
вознавства iм. О.Потебнi молодшим науковим
спiвробiтником, де в 1952 р. захистив кандидатську
дисертацiю на тему «Понятие предложения в совет-
ском языкознании», яка визначила один iз основ-
них напрямiв наукових зацiкавлень ученого – син-
таксичнi дослiдження. Пiсля захисту дисертацiї
Мельничук продовжує плiдно працювати у вiддiлi
загального та слов’янського мовознавства над пи-
таннями синтаксису слов’янських мов. Результати
своєї iнтенсивної роботи в цiй галузi науковець ви-
клав у докторськiй дисертацiї на тему «Развитие
структуры предложения в славянских языках» –
фундаментальнiй працi, в якiй простежено iсторiю
формування та специфiку основної синтаксичної
одиницi мови. У 1961 р. пiсля смертi академiка Бу-
лаховського вiн очолив вiддiл загального та
слов’янського мовознавства, яким керував до мо-
менту реорганiзацiї Інституту наприкiнцi 1991 р.,
коли цей пiдроздiл було роздiлено на два окремi –
слов’янського i загального мовознавства. Роботою
останнього вчений опiкувався до кiнця свого життя,
яке обiрвалося 19 березня 1997 р.

О.Мельничук був лiнгвiстом виняткової ерудицiї,
цiкавився широким колом питань загального,
слов’янського, українського мовознавства, iндоєвро-
пеїстики тощо. У наукових студiях йому допомагало
знання iнших мов, адже проаналiзувати специфiку
будь-якої мови, а тим бiльше робити теоретичнi вис-
новки можна, лише вийшовши за межi однiєї мовної
системи i порiвнявши її з iншими. Олександр Савич

вiльно володiв кiлькома європейськими мовами, зок-
рема нiмецькою, французькою, англiйською, мол-
давською, румунською, польською, чеською, постiй-
но працював над вивченням систем рiзних мов свiту.
Здобутi в копiткiй працi глибокi лiнгвiстичнi знання
дали йому змогу зробити вагомi загальнотеоретичнi
узагальнення й вiдкриття в багатьох галузях лiнг-
вiстики, якi не втратили своєї значущостi й нинi.
Свої працi вчений писав рiзними мовами (україн-
ською, росiйською, нiмецькою, англiйською), що,
природно, сприяло визнанню його як фахiвця з ба-
гатьох проблем загального та слов’янського мово-
знавства i в Українi, i поза її межами. 

Першi кроки Мельничука в науцi стосувалися
синтаксичного рiвня мови – проблематики, на той
час ще не достатньо вивченої в українському й за-
рубiжному мовознавствi. Саме їй були присвяченi
кандидатська та докторська дисертацiї вченого.
Пiдсумком багаторiчної роботи в цiй царинi став
вихiд у 1966 р. капiтальної працi «Розвиток структу-
ри слов’янського речення», яка й сьогоднi зали-
шається вичерпним дiахронiчним дослiдженням
слов’янського синтаксису. З доповiддю саме на цю
тему О.Мельничук виступив на V Мiжнародному
з’їздi славiстiв у Софiї (1963) – найбiльш поважному
зiбраннi фахiвцiв у цiй галузi усього свiту. У своїх
працях iз синтаксису на великому фактичному ма-
терiалi з iсторичних пам’яток та сучасних джерел
О.Мельничук зосередився на питаннях розвитку
простого та складного речень у слов’янських мовах,
простеживши, зокрема, функцiї вiдмiнкiв, станов-
лення системи сполучникiв i сполучних слiв тощо. 

Значним досягненням українського мовознавст-
ва стало Xрунтовне видання «Вступ до порiвняльно-
iсторичного вивчення слов’янських мов» (К., 1966),
вiдповiдальним редактором якого та автором
роздiлу «Синтаксис» був Олександр Савич. Згада-
на книга – це перший український систематичний
курс iз порiвняльно-iсторичної фонетики, грамати-
ки та лексикологiї слов’янських мов. Ця та поперед-
ня науковi працi викликали жвавий iнтерес науко-
вої громадськостi, про що свiдчать численнi рецензiї
на них у вiтчизняних та закордонних виданнях. За-
гальнотеоретичним питанням синтаксису було
присвячено доповiдi О.Мельничука на двох все-
свiтнiх форумах лiнгвiстiв – Х Конгресi лiнгвiстiв у
Бухарестi (1967) та ХІ Конгресi лiнгвiстiв у Болоньї
(1972). Тому цiлком закономiрно, що саме О.Мель-
ничук був вiдповiдальним редактором та одним зi
спiвавторiв тому «Синтаксис» фундаментального
курсу «Сучасна українська лiтературна мова» (К.,
1972), який усебiчно описує синтаксичну структуру
сучасної української мови. Вiн став настiльною кни-
гою для багатьох поколiнь українських мовознав-
цiв, викладачiв вищих навчальних закладiв, учи-
телiв-словесникiв, студентiв фiлологiчних факуль-
тетiв тощо.

Крiм синтаксису, О.Мельничук вiд початку сво-
го творчого шляху активно займався проблемати-
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кою iндоєвропейського порiвняльно-iсторичного
мовознавства. Результатом його багаторiчної до-
слiдницької роботи на нивi порiвняльно-iсторично-
го мовознавства стала оригiнальна концепцiя гене-
зи iндоєвропейського вокалiзму, яка набула широ-
кого резонансу на батькiвщинi та за її межами. Ви-
кладу цiєї концепцiї присвячено доповiдь Олексан-
дра Савича на найавторитетнiшому зiбраннi мово-

знавцiв – ХІІ Конгресi
лiнгвiстiв, який вiдбув-
ся 1977 р. у Вiднi, а та-
кож статтю «О генези-
се индоевропейского
вокализма», опублiко-
вану 1979 р. у журналi
«Вопросы языкозна-
ния». У низцi статей з
цiєї проблематики вiн
обXрунтовує реаль-
нiсть побудови рекон-
струкцiй, проти чого
заперечували багато
лiнгвiстiв, i наполягає
на доконечностi про-
стежувати динамiку
змiн значення коренiв. 

Праця в га-
лузi порiвняль-
но-iсторичного
мовознавства не
можлива без ши-
рокого викори-
стання етимоло-
гiчного матерiа-
лу, що висуває
потребу створен-
ня етимологiчно-
го словника, яко-
го не було на той
момент в укра-
їнському мово-
знавствi. Роботу
над словником
пiд керiвництвом
Олександра Са-
вича i за його без-
п о с е р е д н ь о ю
участю було роз-
почато ще 1964 р.
Спочатку плану-
вався один том,
потiм тритомник,

але з часом обсяг розрiсся до семи томiв. Нинi загаль-
ний обсяг видання сягає близько 30 тис. словникових
статей. У ньому представлено не тiльки лексику ук-
раїнської лiтературної мови, а й дiалектну лексику,
подаються iншомовнi слова. До кожного реєстрового
слова наводяться етимологiчно прозорi похiднi. За
широтою охоплення лексичного матерiалу ЕСУМ є

найповнiшим словником в українськiй лексико-
графiчнiй практицi. Пошуки походження слова – це
копiтка щоденна праця, що потребує вiд дослiдника
максимального зосередження й уваги. За стислими,
логiчно побудованими словниковими статтями, якi
висвiтлюють походження лексики української мови,
стоїть багаторiчний напружений творчий пошук
цiлого колективу науковцiв. Саме в процесi роботи
над словником сформувалася школа українських
етимологiв. Безумовно, О.Мельничуковi належить
провiдна роль у її створеннi.

Першi три томи словника надрукованi протягом
1982–1989 рр. Складна економiчна ситуацiя у
країнi перешкодила вчасному виходовi у свiт на-
ступних томiв. Тiльки через десять рокiв з’явилася
можливiсть поновити роботу з публiкацiї словника:
вийшли друком четвертий та п’ятий томи, триває
iнтенсивна робота над шостим томом, який незаба-
ром має побачити свiт. На наступнi роки запланова-
на робота над сьомим, довiдковим томом, що мiсти-
тиме покажчики. Створення етимологiчного слов-
ника є, поза сумнiвом, одним iз найвидатнiших
звершень у творчому й науковому доробку Олек-
сандра Савича.

Звичайно, виконання такого грандiозного зав-
дання, як створення Етимологiчного словника,
зумовлює необхiднiсть розробити принципи його
укладання. У низцi статей i в передмовi мовозна-
вець обXрунтував доцiльнiсть побудови словника за
гнiздовим принципом, розробив структуру статей
для питомо української лексики та для запозичених
лексем. Одразу пiсля виходу перших томiв праця
дiстала широкий резонанс у науковому свiтi, викли-
кала значний iнтерес у багатьох фахiвцiв, засвiдче-
ний у численних рецензiях. Етимологiчний слов-
ник, безумовно, є великим досягненням української
лексикографiї, значення якого виходить далеко за
межi вiтчизняного мовознавства. Є всi пiдстави вва-
жати його одним iз найXрунтовнiших етимологiч-
них словникiв у всьому слов’янському свiтi. 

Тривала напружена робота О.Мельничука в га-
лузi порiвняльно-iсторичної лексикологiї та етимо-
логiї iз залученням даних рiзних мов увiнчалася ви-
суненням концепцiї спорiдненостi всiх мов, що
свiдчить на користь теорiї моногенезу, тобто похо-
дження всiх мов свiту з одного джерела. Першим
кроком до цього були розвiдки, присвяченi встанов-
ленню генетичних зв’язкiв мiж коренями, якi
ранiше вважалися вiдокремленими. Саме ця проб-
лема була темою виступу вченого на VIII Мiжна-
родному з’їздi славiстiв у Загребi та Люблянi. Ети-
мологiчнiй проблематицi присвячено також до-
повiдь на XIV Конгресi лiнгвiстiв у Берлiнi (1987).
У стислому виглядi цю концепцiю викладено у
статтi «О всеобщем родстве языков мира» (1991).
На жаль, О.Мельничук не встиг завершити моно-
графiю, присвячену моногенезу мови, над якою
працював в останнi роки свого життя. ПiдXрунтям
теорiї є встановлення генетичних i семантичних

«Етимологiчний словник
української мови» (т. 1, 1982)

Приклад статтi в «Етимологiчному
словнику української мови»
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зв’язкiв мiж багатьма мовами, що належать до ност-
ратичних мов, якi, у свою чергу, спорiдненi з палео-
африканськими. Це свiдчить про те, що всi мови
свiту можна звести до єдиної прамови. Реконст-
рукцiя структури давнiх коренiв i встановлення
зв’язкiв мiж ними значно розширюють нашi знання
про початковi стадiї розвитку всiх мов свiту. Проб-
лема лiнгвiстичного моногенезу, започаткована
А.Тромбеттi на початку ХХ ст. i позначена внеском
таких вiдомих дослiдникiв, як В.Іллiч-Свiтич,
Дж.Гринберг, М.Сводеш та iншi, й далi є предметом
активних дискусiй у сучасному мовознавствi, зок-
рема серед росiйських та американських фахiвцiв з
iсторичної лiнгвiстики й антропологiї. Внесок
О.Мельничука в розв’язання цього питання вже
ввiйшов до iсторiї лiнгвiстики, хоча докладний
аналiз та належна оцiнка концепцiї українського
вченого є справою майбутнього. 

У полi зору науковця поряд iз проблемами
порiвняльно-iсторичного мовознавства постiйно
були питання iсторичної типологiї. Пiдсумком бага-
торiчної працi в цiй галузi стала колективна моно-
графiя «Историческая типология славянских язы-
ков» (1986). О.Мельничук написав кiлька роздiлiв
книги i здiйснив її загальне редагування. У цiй мо-
нографiї зроблено спробу описати в iсторико-типо-
логiчному аспектi слов’янськi лiтературнi мови.
В основу цiєї працi О.Мельничук поклав нову тео-
ретичну концепцiю, згiдно з якою за вихiдний
пункт iсторико-типологiчного дослiдження взято
вiдповiднi синхронно-типологiчнi побудови. Так
вдалося подолати основну перешкоду на шляху
створення iсторичної типологiї – брак системностi в
дiахронiчному зiставленнi. Через економiчну кризу
1990-х рр. затримався вихiд другої частини цiєї мо-
нографiї, яка вийшла друком 2008 р. Її присвячено
словозмiнi та синтаксису слов’янських мов. 

Важливе значення для розвитку вiтчизняної
лiнгвiстики мають працi вченого iз загального мо-
вознавства. У фокусi постiйної уваги дослiдника пе-
ребували такi вагомi загальнотеоретичнi проблеми
лiнгвiстики, як спiввiдношення мови i мислення,
роль мови в суспiльствi, знакова теорiя мови, систе-
ма i структура мови, проблема мовного значення,
чинники розвитку мови тощо. О.Мельничук напо-
лягав на потребi вивчати мову насамперед як су-
спiльне явище, тобто у її взаємозв’язку iз соцiумом,
а також займатися дослiдженням конкретних мов-
них явищ, а не суто абстрактних лiнгвiстичних мо-
делей. Свої мiркування про природу мови Олек-
сандр Савич розвинув у багатьох працях, зокрема в
опублiкованiй у 1981 р. в журналi «Мовознавство»
статтi «Розвиток мови як реальної системи», в якiй
вiн обXрунтував важливiсть усебiчного пiдходу до
розгляду мовних явищ, розглянув причини й хара-
ктер постiйного процесу змiни мови. Неоцiненним
є внесок О.Мельничука в розробку однiєї з фунда-
ментальних загальнофiлософських проблем лiнг-
вiстики, яка здавна перебуває в центрi наукових

дискусiй – розмежування понять система i струк-
тура («Понятие системы и структуры языка в све-
те диалектического материализма», 1970 р.). Цi ка-
тегорiї вчений розглядав як абстрактнi узагальнен-
ня, що не надаються до безпосереднього спостере-
ження, але потрiбнi для вивчення реальної мови.
Зазначена праця викликала значний iнтерес i схва-
лення в широких колах наукового загалу, i є всi
пiдстави говорити про те, що нинi вона має хресто-
матiйний характер. Її подано в пiдручнику iз загаль-
ного мовознавства (Б е р е з и н Ф. История совет-
ского языкознания. Хрестоматия / Ф.Березин. –
Москва, 1981). Чiльне мiсце серед загальнотеоре-
тичних проблем, якi розробляв О.Мельничук,
посiдає також знакова теорiя мови. У низцi своїх
статей вiн творчо розвинув iдеї попередникiв, на-
самперед розумiння знака в теорiї Ф. де Соссюра.
Значну увагу придiлив питанням спiввiдношення
матерiального та iдеального компонентiв знака,
зв’язку знака i значення слова, значення i змiсту,
специфiки мови як знакової системи тощо.

Особливу цiннiсть для теорiї мови має остання
стаття О.Мельничука «Мова як суспiльне явище i
як предмет сучасного мовознавства», опублiкована
1997 р. в журналi «Мовознавство». Її присвячено
розглядовi основних лiнгвiстичних понять: мовi,
мовленню, мовленнєвiй дiяльностi, дискурсу, нав-
коло статусу та спiввiдношення яких точаться
гострi науковi дискусiї. Учений уважав, що основне
завдання мовознавства полягає у вивченнi процесiв
мовленнєвої дiяльностi, натомiсть видiлення ком-
понентiв мовної структури є доконечною науковою
абстракцiєю. Цi важливi з методологiчного погляду
висновки ще належить осмислити i втiлити на прак-
тицi в лiнгвiстичних студiях.

Результати та ефективнiсть будь-якого дослi-
дження значною мiрою визначаються тим, на-
скiльки вдало обрано пiдхiд до розв’язання пробле-
ми, спосiб та аспект розгляду конкретного ма-
терiалу. Тому методологiя наукового пiзнання здав-
на цiкавить учених. О.Мельничук першим в укра-
їнському мовознавствi взявся до серйозної розроб-
ки лiнгвiстичної методологiї в загальному контекстi
методологiї наукового знання. Вiн наголошував на
важливостi i значеннi питань методологiї науки для
отримання об’єктивних результатiв дослiджень. Са-
ме їм присвячено численнi журнальнi публiкацiї
вченого: «Аспекти методологiї лiнгвiстичних дослi-
джень», 1986 р.; «О методологии лингвистических
исследований», 1986 р.; «Методологiчнi проблеми
аналiзу спiввiдношень iдеального i матерiального в
сферi мови», 1987 р. Проблема методу центральна i
для колективних монографiй, написаних пiд керiв-
ництвом i за участю О.Мельничука («Методоло-
гiчнi проблеми мовознавства», 1988 р.; «Мето-
дологiчнi основи нових напрямiв у свiтовому мово-
знавствi», 1992 р.). У них обXрунтовано комплекс-
ний пiдхiд до вивчення мовних явищ, потреба
усебiчного аналiзу фактiв, розглянуто загальнi пи-
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тання методологiї дослiджен-
ня структури та функцiону-
вання мови. 

Важливим аспектом робо-
ти кожного мовознавця є
створення словникiв, адже
саме вони у стислому виглядi
представляють систему мови.
Їхнє величезне значення для
широкого загалу мовцiв без-
перечне. Саме до них зверта-
ються за порадою, iнфор-
мацiєю та допомогою учи-
телi, студенти, урядовцi, всi,
хто вiдчуває потребу
полiпшити свої знання з ук-
раїнської та iнших мов. Вони
належать до найпопу-
лярнiшого жанру мовознав-
чих видань. О.Мельничук,
розумiючи значення лексико-
графiчної роботи для розвит-
ку не тiльки науки, а й освiти,
придiляв їй належну увагу.
Крiм уже згаданого фунда-
ментального Етимологiчного
словника української мови,
вiн був вiдповiдальним реда-
ктором «Словника iншомов-
них слiв» (К., 1974). Про по-
пулярнiсть й актуальнiсть
цiєї працi свiдчить її переви-
дання 1977 р., а також пiдго-
товка i вихiд у новiй редакцiї
1985 р. 

У поширеннi наукових
знань про мову, крiм слов-
никiв i пiдручникiв, важливу
роль вiдiграють довiдковi ви-
дання – загальнi та спецiальнi
енциклопедiї. О.Мельничук
багато зробив i на цiй нивi. Вiн
був автором численних статей
з мовознавства для першого та

другого видань Української Радянської Енцикло-
педiї, його перу належать також статтi в спецiальнiй
енциклопедiї «Лингвистический энциклопедический
словарь» (Москва, 1990) та в енциклопедiї «Ук-
раїнська мова» (К., 2000).

Кожний учений прагне, щоб наука, якiй присвя-
чено роки напруженої працi, i далi плiдно розвива-
лася. А це неможливо без пiдготовки молодих нау-
ковцiв, без обмiну науковою iнформацiєю, без ре-
цензування праць колег. На всi цi аспекти дiяль-
ностi справжнього вченого, який дбає про iнтереси
науки, О.Мельничук не шкодував нi часу, нi зусиль.

Близько 30 кандидатських i докторських дисер-
тацiй пiдготовлено пiд його чуйним керiвництвом.
Серед його учнiв слiд згадати таких вiдомих укра-
їнських мовознавцiв, як академiк НАН України
В.Скляренко, доктори фiлологiчних наук М.Пещак,
І.Стоянов, Й.Андерш, Г.Яворська, С.Єрмоленко та
багато iнших. Стиль керiвництва Олександра Сави-
ча був надзвичайно демократичний i далекий вiд
диктату. Вiн уважно ставився до думок молодих
учених, тактовно спрямовував їхнi дослiдження в
потрiбний напрям; нiколи не ставив пiд сумнiв пра-
во на власний погляд колег та учнiв. Єдина вимога
полягала в обов’язковому поданнi серйозної науко-
вої аргументацiї. При цьому будь-якi посилання на
чиюсь авторитетну думку нiколи не приймалися як
аргумент, навiть якщо це була думка самого
О.Мельничука. 

Пiдготовкою аспiрантiв i докторантiв не обме-
жувалася роль Олександра Савича в пiдготовцi на-
уковцiв та пiдвищеннi загального рiвня наукових
дослiджень. Вiн був членом багатьох спецiалiзова-
них наукових рад, належав до Експертної ради ВАК
СРСР. Гiдно представляв українське мовознавство
на багатьох всесоюзних i мiжнародних наукових
форумах, зокрема брав участь у багатьох Мiжнарод-
них з’їздах славiстiв, починаючи з IV, який вiдбувся
в Москвi 1958 р., у роботi кiлькох Всесвiтнiх кон-
гресiв лiнгвiстiв (Х Мiжнародного конгресу
лiнгвiстiв у Бухарестi 1967 р., ХІ – у Болоньї 1972 р.,
ХІІ – у Вiднi 1977 р.). Багато сил вiддав пiдготовцi
ІХ Мiжнародного з’їзду славiстiв у Києвi (1983).
Здiйснив редакцiю збiрника доповiдей, виголоше-
них українськими вченими на цьому всесвiтньому
славiстичному форумi. 

Його досягнення на нивi науки гiдно пошанованi
колегами-вченими. У 1966 р. йому присвоєно зван-
ня професора, у груднi 1967 р. – обрано членом-ко-
респондентом АН УРСР, 1981 р. – членом-корес-
пондентом АН СРСР, а 1985 р. – академiком АН
України. У свою чергу О.Мельничук доклав багато
сил до органiзацiї української науки, працюючи
завiдувачем вiддiлу загального та слов’янського мо-
вознавства. Протягом 1969–1971 рр. працював за-
ступником академiка-секретаря Вiддiлення лiтера-
тури, мови та мистецтва, в 1971–1978 рр. обiймав
посаду академiка-секретаря цього Вiддiлення, був
членом Президiї АН УРСР.

Талановитий учений, вiдомий далеко за межами
України, О.Мельничук зробив неоцiненний внесок
у розвиток вiтчизняного мовознавства, сприяв
утвердженню престижу української науки, пiднiс її
на принципово новий рiвень. Наукова спадщина,
яка лишилась по ньому, ще чекає на ретельне ви-
вчення. Справу його життя продовжує численна ко-
горта учнiв, якi творчо розвивають iдеї та концепцiї
свого великого вчителя.

Монографiї, в яких
О.Мельничук 
був автором 

або спiвавтором


