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Мета презентації 

Продемонструвати внесок вченого в розвиток 

мовознавчої науки. Його велику наукову та 

літературну спадщину. 



Юрій Шевельов зробив великий внесок в 

розвиток мовознавчої науки в кінці 20го 

століття. Проте його праці відомі не надто 

широким колам. Більшість його знають як 

Юрія Шереха – під цим псевдонімом він 

підписував літературознавчі статті. І лише 

мовознавчі монографії і статті він 

підписував власним прізвищем.   



Останні варіанти бібліографії досліджень 

ученого нараховують близько 872 назви. 

Основними напрямами його роботи були   
•історія української мови 
• фонологія, морфологія 
• стилістика 
• соціолінгвістика 
• історія мовознавства 



•Його перша ґрунтовна праця «Граматика 
української мови» двічі (1935, 1936) 
перевидавалася. Він розвинув поняттєві та 
історіографічні основи українського 
мовознавства.  
•У своїх працях глибоко досліджував 
синтаксис простого речення прикладом якої 
є монографія «Синтаксис сучасної 
української літературної мови. Просте 
речення» (1951) 
 



Важливою була праця, присвячена походженню та розвитку 
білоруської мови «Щодо проблеми утворення білоруської 
мови» (1953) яка допомогла дати конструктивну критику 
найпопулярнішої, на той час, концепції спільного 
походження російської, української та білоруської мов 
Олексія Шахматова, тим самим зробивши першу свою  
ланку у розкритті проблеми походження української мови. 



Наступними працями в цьому напрямку були 

монографії 
• «Передісторія слов’янської мови. Історична 
фонологія загальнослов’янської мови» (1964)  
•«Історична фонологія української мови» (1979).  

Юрій Володимирович показав розвиток фонології 

системи української мови від праслов’янської 

основи аж досьогодення, обгрунтував її початки 

бл. 7 ст., а завершення формування — прибл. в 16 

ст.  
 

Знову заперечив концепції східнослов’янської 

прамови та трьох східнослов’янських мов у 

доісторичні часи, розвинув концепцію 

конфігурації і перегрупування діалектних груп.  
 



•Разом з О.Горбачем і В.Чапленком скомпонував 
брошуру «Проти націоналістичних фальсифікацій 
розвитку української мови»(1973), Підписана 
псевдонімом Тарасюк М.М. В ній автор в дотепній 
словесній грі розкритикував головних своїх 
опонентів : І.Білодіда та В.Русанівського.  
•Також показав реальний стан української мови.  
 



•Шевельов був 
автором студій з : 
•історії 
української мови 
«Українська мова 
в першій половині 
двадцятого 
століття 1900–
1941», (1987) 
•історичної 
морфології 
•синтаксису й 
лексикології 
української мови 
•студій з інших 
слов'янських мов 
 

•Низки статей, есе та рецензій на відповідні 
наукові тематики.  
Широковідомі такі статті як :  «He для 
дітей» (1964) і «Друга черга» (1978).  
 
Мовознавець був редактором багатьох 
наукових і літературних журналів, 
наприклад  «Сучасність» (грудень 1978 — 
квітень 1981), і серій, зокрема серії  
  

«Historical Phonology of the Slavic Languages»( 1979). 
 



Не менш важливими є праці про інших мовознавців.  
•Наприклад, видання двох томів праць Василя Сімовича 
(1981-1984),  
•публікація про українського мовознавця Олександра 
Потебні - «Олександер Потебня і українське питання: 
Спроба реконструкції цілісного образу науковця»(1992)  
•Упорядники творів Оксани Забужко і Лариси Масенко 
«З історії незакінченої війни»(2009). 
 



•Одними з останніх творів великого мовознавця були 
мемуари в двох книгах «Я, мені, мене… (і 
довкруги)»(2001), в яких він описав свої спогади, 
погляди на минуле тощо,  характеристики й оцінки 
людей, чиї життєві шляхи так чи інакше перетнулися з 
долею автора. 
 



Отже, праці Юрія Шевельова зробили 

великий внесок в розвиток української мови, 

пролили світло на її історію. Завдяки його 

статтям, есе та рецензіям мовознавча наука 

просунулася набагато кроків вперед. 

Висновки: 
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Дякую за увагу! 


