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ЛІНГВІСТИЧНА ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА  
У ПРАЦЯХ ІВАНА ОГІЄНКА 

Трагічна доля українського народу спонукала професора Івана Огієнка 
спрямувати всю силу свого таланту на захист самобутності українського 
етносу, його мови й культури, на розв’язання питань значної наукової та 
практичної цінності. Історичні екскурси, що супроводжують чи не всі 
наукові виклади вченого з проблем культури й мови, є логічним підґрунтям 
аргументації його позиції. 

У більш ніж у півтори тисячному обширі найрізноманітніших наукових 
статей, проповідей і монографій невтомного пропагандиста, популяризатора і 
захисника самобутності українського етносу важко віднайти  хоча б сторінку, 
з якої б не промовляла до нас турбота про долю мови, звичаїв, духовності й 
культури рідного йому народу. 

Дослідники багатогранної творчої спадщини професора Огієнка 
називають його церковним та громадським діячем, людиною праці та 
обов’язку, невтомним працівником українського Ренесансу. Звужуючи 
розгляд широкого поля зацікавлень ученого, ми з упевненістю можемо 
говорити про нього як про визначного українського етнопсихолога, лінгвіста 
й лінгводидакта. 

Основні етапи Огієнкового лінгвістичного та лінгводидактичного 
доробку відзначаються фундаментальністю виконаних досліджень, 
віднайдених закономірностей розвитку української мови. 

Його перші наукові розвідки з історії мови та мовознавства виходять у 
світ у 1908 році. Це “Історія граматичної літератури” (Записки наукового 
товариства у Києві, – 1908. – Кн.1) “Огляд українського язикознавста” 
(Записки наукового товариства Т.Шевченка, 1908. – Т.79-80). 

Як результат проведеного дослідження у 1915 році в Києві виходить 
його праця “Иноземные элементы в русском языке. История проникновения 
заимствованных слов в русский язык”. 

Поряд з історією запозичень до російської мови дослідник розкриває 
аналогічні процеси, які відбуваються в українській мові, розрізняючи 
запозичення стародавніх часів: східні (іранські, арабські, тюрські), західні 
(литовські, германські, кельські, угорські), південні (грецькі, латинські, 
церковнослов’янські), а також західні запозичення нового часу (подільські, 
німецькі, голландські, англійські, європейські та інші). 

Основним підсумком дослідження є думка про те, що запозичення – 
фактор розвитку кожної культурної мови, а засвоєні слова відображають 
історію зв’язків народу з іншими культурами. 

Дослідження мови староукраїнських писемних пам’яток становлять 
значну частину наукової спадщини Івана Огієнка. Велика їх кількість, 
проаналізована вченим, дає йому підстави віднести час виникнення 
української мови до ХУІ ст.н.е. Результати своїх досліджень мовознавець 



викладає у працях “Сербська Євангелія 1560 року”, “Псалтир половини ХУІІІ 
в. В лемківському перекладі”, “Лисеївська тріодь 1734 року”, “Українська 
вимова богослужебного тексту ХУІІ віці. Нарис з історії української 
фонетики” (1923), статтях “Українська мова в Києво-Печерській лаврі в ХУІІ 
ст.” (1924), “ Сторінка з історії української мови як мови богослужебної” 
(1926). 

Важливе місце у фонетичному розвитку мови Іван Огієнко відводив 
вивченню наголосу. Так, у статті “Розмежування пам’яток українських від 
білоруських” він обґрунтовує думку про те, що наголос як оригінальна 
система кожної мови є показником національної приналежності певної 
писемної пам’ятки. Такий підхід був абсолютно новим для українського 
мовознавства і знаменував собою застосування незнаного досі методу, 
заснованого на вивченні наголосу східнослов’янських пам’яток. Практичне 
його застосування в мовознавчому дослідженні здійснене І.Огієнком у праці 
“Східнослов’янський наголос у ХІУ-му віці. Словник наголосів Чуднівського 
нового Завіту 1355 року” (1973). 

Теоретичні узагальнення результатів багатолітніх досліджень у галузі 
української історичної акцентології були викладені в статтях: “Український 
наголос в ХУІ віці”, “Наголос як метод означення місця виходу 
стародрукованих книжок. Замітки з історії наголосу на послугах палеотепії”. 

До важливих висновків ученого належить твердження про те, що  вже в 
ХУ столітті українська мова мала власну систему наголосу, відміну від 
наголосу польської та російської мов; продуктивність слів староукраїнської 
мови з кореневим наголошенням зумовлена доісторичним (праслов’янським) 

Впливом. Останнє, зокрема, ріднить південнозахідні говори із системою 
наголосу сербської мови. 

Протягом 1933-1939 років Іван Огієнко редагує популярний місячник 
“Рідна мова”, який мав на меті поширювати в західноукраїнських землях 
норми української літературної мови, засновані на середньо наддніпрянських 
говорах. Дев’яносто один випуск журналу містив нові емпіричні відомості з 
фонетики, діалектології, лексикології, лексикографії, граматики, ономастики, 
лінгводидактики, психолінгвістики. 

Найголовнішою ідеєю, що її втілював журнал, була думка про те, що 
соборна літературна мова є запорукою міцної національної свідомості й 
самостійної державності. 

Протягом 1920-1930-их років світ побачили фундаментальні  праці 
вченого “Український правописний словник”, “Історичний словник 
української мови”, “Словник мови Шевченка”, “Український стилістичний 
словник”. 

Науковим подвигом Івана Огієнка – Митрополита Іларіона – є другий в 
історії українського народу переклад Святого Письма українською 
літературною мовою (перший переклад виконаний П.Кулішем). Для 
здійснення перекладу з мови оригіналу І.Огієнко, починаючи з 1017 року, 
ґрунтовно вивчає старогрецьку, староєвропейську, латинську, 
церковнослов’янську мови, різні сфери життя Ізраїлю , його історію та 



культуру. Дослідник докладно знайомиться із світоглядом, звичаями, 
системою законів, етнічною психологією древніх іудеїв. У перекладі, 
закінченому наприкінці 1940 року, повнісю збережено ритмічність оригіналу, 
біблійний стиль, точність думок, “ .. чарівну своєрідну одежу для Божого 
слова” (8, с.167). Саме це принесло вченому визнання Британського і 
Закордонного Біблійного Товариства, яке обрало його своїм почесним 
членом. 

“Для одного народу – одна літературна мова й вимова, один правопис!” 
– так сформулював свою основоположну концепцію вченого-мовознавця Іван 
Огієнко у “Словнику місцевих слів”. ЇЇ практичне здійснення вчений 
розпочав безпосередньою участю в створенні загальнообов’язкового 
українського правопису: очолює правописну комісію. Під його впливом деякі 
зміни було внесено у “Правописні правила”, прийняті Науковим товариством 
ім.. Т.Шевченка у Львові, що базувалися на основі правописної системи 
С.Желехівського. Це було перше в історії української літературної мови 
запровадження на більшій частині України єдиних загальнообов’язкових 
правописних норм (циркуляр “Про головні правила українського правопису 
для (обов’язкового шкільного вжитку по всій Україні (1919) )”). Значний 
пізнавальний і виховний потенціал акумулюють в собі наукові розвідки , 
монографії І.Огієнка “Українська культура” (1918), “Історія українського 
друкарства”(1925), “Дохристиянські вірування українського народу” (1965). 
Сьогодні в навчальному процесі можуть стати необхідними такі видання як 
“Український стилістичний словник” (1924); “Український правопис із 
словничком” (1925); “Український правописний словник” (1923), 
“Етимологічно-семантичний словник української мови” (1979-1994), 
“Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови”(1961) та інші. На 
особливу увагу заслуговують сьогодні історико-педагогічні та 
лінгводидактичні праці, підручники І.Огієнка “Українське писання” (1917), 
“Вчимося рідної мови Нарис про мову вкраїнську” (1917), “Краткий курс 
украинского языка. Из истории украинского языка” (1918), “Рідна мова в 
українській школі. Замітки з методики рідної мови” (1918), “Українська мова. 
Бібліографічний покажчик літератури до вивчення української мови” (1918),  
посібники і таблиці, а також передмови до них. В умовах реформування 
змісту освіти на основі посилення його національного компонента цінними є 
праці І.Огієнка, видані вченим у Канаді: “Книга нашого буття на чужині. 
Бережімо все своє рідне” (1956), “Навчаймо дітей своїх української мови” 
(1961), “Бог і світ Читання для молоді недільних шкіл і українських родин” та 
інші. 

Провідне значення національної мови в процесі формування людської 
особистості ґрунтується на самій сутності мовної діяльності як способу 
пізнання дійсності, способу мислення, основи світосприймання. Рідна мова є 
вирішальним чинником буття нації, впровадження національної ідеї, 
важливою умовою становлення і зміцнення “українського персоналізму” 
(О.Кульчицький) [9, с.21], структурування української душі, національного 
менталітету. Інші чинники формування національної психіки (расові, 



географічні, історичні, соціопсихічні, культуроморфічні, глибинно-психічні) 
[25] діють у взаємозв’язку і через систему національно-мовних категорій. 
Адже сам процес засвоєння українською дитиною номінацій, що 
відтворюють довкілля в національно-обумовлених виявах, є водночас 
усвідомленням феномену, який називається “світом українства” [10]. 

На думку Івана Огієнка, досконале опанування мовою є процесом 
утвердження в свідомості мовців своєї національної ідентичності, суверенних 
прав держави на самостійний національний розвиток. Тому, розглядаючи 
рідну мову як “серце народу”, його “душу”, “головний двигун розвитку 
духовної культури”, Іван Огієнко прийшов до висновку, що в основі 
методики викладання рідної мови повинні бути дані етнопсихологічних 
досліджень. На думку вченого, без знання того, як перебігають психічні 
процеси у людини взагалі і в дитини певного віку та національності зокрема, 
неможливо успішно навчати і виховувати учня. Етнопсихологічні 
дослідження дозволяють визначити найоптимальніші шляхи, методи й засоби 
впливу на особистість – представника певної національності. 

Стан сучасних лінгводидактичних досліджень не повністю задовольняє 
потреби загальноосвітньої школи, зокрема щодо визначення пріоритетів 
мовної освіти як важеля національного виховання, не вироблена загальна 
концепція значення державної мови, продовжується орієнтація на засвоєння 
в першу чергу формально-граматичного матеріалу, не продумана система 
збагачення і розширення мовного арсеналу кожної молодої людини з опорою 
на світоглядні позиції. Принципи української етнопедагогіки, етнопсихології 
ще не знайшли достатнього розвитку в лінгводидактиці, а це, в свою чергу, 
збіднює, обмежує її функції в процесах національного і патріотичного 
виховання. 

До розв’язання цих питань може плідно прислужитись багатогранна 
творча спадщина Івана Огієнка. На особливу увагу заслуговують сьогодні 
його праці лінгводидактичного спрямування, серед яких “Українське 
писання” (К., 1917); “Курс украинского языка” (К., 19917); “Рідна мова в 
українській школі” (К., 1918); “Український правописний словник” (Львів, 
1923); чотири настінні таблиці: українського правопису, милозвучності, 
побічних (підрядних) речень і розділових знаків; “Український стилістичний 
словник” (Львів, 1924) та багато інших. Крім цього, з 1933 року вчений 
публікує свої лінгводидактичні статті в журналах та часописах “Рідна мова”, 
“Діло”, “Новий час”, “наш прапор”, “Поступ”. 

Отже, у більш ніж півтора тисячному обширі найрізноманітніших 
статей, проповідей і монографій І.Огієнка найвагоміше  місце відводиться 
науковому осмисленню проблем рідної мови, методиці її викладання та 
поширення. 
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