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(фах 10.02.01. -  українська мова)

Історія українського мовознавства, на жаль, ще й дотепер має певні 

лакуни, що заважають повно, всеохопно висвітлити шляхи становлення 

лінгвістичної теорії та практики. Особливо активно провадилася робота з 

вивчення української мови (історії, кодифікації, територіального поширення, 

стилів) на землях, що опинилися в силу різних обставин поза межами 

материкової України -  на Закарпатті та на теренах суміжних з Україною 

держав у міжвоєнний період 1918-1934/1939 pp. У цей час особливо 

виділявся з-поміж інших культурологічних еміграційних осередків життя 

українства осередок у Чехословаччині. У міжвоєнний період 

Чехословаччина стала сприятливим грунтом для розвитку українського 

мовознавства. По-перше, у межах цієї держави опинилася значна частина 

етнічно українського населення, зокрема із Закарпаття та Східної 

Словаччини. По-друге, Чехословаччина стала прихистком для численної 

освіченої української еміграції, що здобула вагому підтримку. Саме в Празі в 

цей час почали працювати три українські університети. Велике значення 

діяльності українських учених у Чехословаччині цього періоду полягало і в 

тому, що вони працювали без будь-яких ідеологічних обмежень, що 

вплинуло на розширення тематики їх досліджень, на тісніший зв’язок цих 

досліджень із загальноєвропейським контекстом розвитку мовознавчої науки.

Актуальність дисертації сумнівів не викликає, адже в україністиці 

системного дослідження досвіду і наукової спадщини українських 

мовознавців, що працювали в Чехословаччині та Закаопатті в 1918-1934/1939
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pp., дотепер не здійснено. На сьогодні набуває актуальності комплексне 

дослідження здобутків лінгвоукраїністики в Чехословаччині, вивчення 

україністичної мовознавчої спадщини міжвоєнної Чехословаччини як 

окремого явища і цілісного процесу; осмислення основних прескриптивних 

та дескриптивних напрацювань української мови. Тому вивчення тенденцій 

розвитку та узагальнення наукових досягнень українського мовознавства 

1918-1939 pp., оцінка чинників впливу, тематичних домінант та значення 

прикладних напрацювань, визначення основних лінгвістичних шкіл та 

актуальності ідей мовознавців цього періоду в сучасній лінгвістиці 

сприятиме формуванню науково обґрунтованих, аргументованих оцінок тих 

типологічних явищ, які перешкоджають повноправному утвердженню 

української мови в усіх сферах життя сучасної України.

Дослідниця ставить перед собою конкретні завдання (всього 7), серед 

яких особливо заслуговують на увагу: - запропонувати періодизацію 

розвитку української літературної мови на Закарпатті у міжвоєнний час; - 

з’ясувати основні тенденції творення літературної норми у шкільних 

граматиках Закарпаття часів Чехословаччини; - визначити основні наукові 

школи та персональний доробок українських лінгвістів, які працювали в 

міжвоєнній Чехословаччині, проаналізувати перспективи актуалізації їх 

наукових ідей у сучасній науці (с. 23).

Робота логічно і вдало структурована, складається зі вступу, трьох 

розділів основної частини, висновків до кожного розділу, загальних 

висновків та списку використаної літератури, списку використаних джерел 

(336 позицій).

У першому розділі «Теоретичні засади вивчення історії українського 

мовознавства» здійснено огляд проблем вивчення історії вітчизняного 

мовознавства. Дослідниця слушно наголошує, що періодизація розвитку 

українського мовознавства в радянський і пострадянський період залежала 

від екстралінгвальних чинників, оскільки мова і наука про мову належать до 

ідеологічно важливих елементів духовної культури (с. 35-36). Тому логічно



дисертантка акцентує увагу на розвитку українського мовознавства за 

межами України, яке розвивалося без ідеологічних обмежень. У цьому 

контексті доцільно приділити увагу вивченню розвитку українського 

мовознавства в діаспорі, зокрема в міжвоєнній Чехословаччині, 

переосмислити його як цілісний процес, який об’єднує традиції, що 

розвивалися по-різному під час існування СРСР (с. 66).

Другий розділ «Функційний аспект української мови в 

Чехословаччині міжвоєння та особливості творення літературних норм» 

присвячений вивченню проблем функціювання української мови в 

Чехословаччині цього часу. У параграфах «2.1. Соціокультурний контекст 

функціювання української мови в Чехословаччині міжвоєнного часу» та «2.2. 

Українськомовні преса, освітні та наукові інституції в міжвоєнній 

Чехословаччині» докладно проаналізовано соціолінгвістичну ситуацію 

досліджуваного періоду в Чехословаччині, де волею долі опинилися 460 тис. 

українців. Ґрунтовно проаналізовані культурно-освітні умови, наголошено на 

прихильності Чехословацького Уряду до проблем української діаспори, про 

що й говорить суха статистика: «у 1924 р. на 2 300 укр. студентів, що 

вчилися на еміграції, 1 900 студіювало в Чехо-Словаччині» (с. 78).

Важливим у дисертаційному дослідженні є параграф «2.4. Стан 

української мови на Закарпатті за часів Чехословаччини». У ньому 

охарактеризовано соціолінгвістичну ситуацію в цьому регіоні, акцентовано 

увагу на складнощах мовного розвитку й потрактування стану й статусу 

місцевого діалекту української мови. Станом на 1919 рік на Закарпатті 

сформувалися три політичні течії, кожна з яких обстоювала свої погляди на 

місцеву мову -  українофільська (що прагнула мовної інтеграції з 

українцями), русофільська (що прагнула мовної інтеграції з росіянами) та 

карпатороська (що прагнула створити окрему місцеву мову). Тобто проблема 

карпаторусинства як окремої від українців нації має глибоке коріння. Попри 

толерування української меншини в цей час у Чехословаччині, усе ж кожна 

влада так чи інак на мовному питанні намагалася досягати власних



державницьких стратегій. Цілком справедливо зауважує Л. Русинко-Бомбик, 

що мовна політика Чехословаччини щодо Закарпаття полягала в тому, щоб 

відгородити закарпатців від решти українців і росіян мовним бар’єром, 

оскільки для чехів важливе було не так мовне, як політичне питання. Одним 

із інструментів, за допомогою яких чехи намагалися встановити бар’єр між 

українцями зі східного й західного боку Карпат, був правопис, який мав 

створювати враження, ніби мова закарпатських українців суттєво 

відрізняється від мови в інших українських регіонах (с. 88).

Дисертантка докладно аналізує найвідоміші тогочасні граматики 

Закарпаття. Зокрема, про «Граматику руського язьїка» І. Панькевича, яку він 

писав на замовлення тогочасного Чехословацького Уряду, дослідниця 

зауважує: «Детальний аналіз «Граматики руського язьїка для молодших клас 

школ середних и горожанских» І. Панькевича показує, що ця праця справді 

була компромісним варіантом, що виконував побажання чеської влади і 

реалізовував принципи, задекларовані в передмові. Етимологічність не була 

цілком послідовною і виконувала завдання радше графічної ширми, а у 

випадку вживання графеми б слугувала інтеграційним чинником для різних 

говірок» (с. 112-113). Загалом усі проаналізовані граматики мали виразний 

інтеграційний характер і наближали норми закарпатського мововжитку до 

загальноукраїнського контексту. Окрім того, А. Штефан, І. Васко та Я. 

Неврлий зафіксували ті норми, які після згортання українізації почали 

витісняти в УСРР.

Третій розділ присвячений аналізу наукового доробку українських 

мовознавців чехословацької діяспори. Саме в першій половині XX століття 

багато лінгвістів зверталися до актуальної на той час лінгвістичної проблеми 

-  походження окремих слов’янських мов. На відміну від лінгвістів, що 

проживали в підросійській Україні, і не могли вільно висловлювати свої 

погляди на цю проблему, представники еміграції не були чимось і кимось 

обмежені у своїх наукових судженнях. Саме представники чехословацької 

діяспори дали цілком нові бачення історії української мови, потрактування



найдавніших писемних пам’яток. Авторка проаналізувала праці О.Колесси, 

С.Смаль-Стоцького, С.Шелухина, В.Сімовича, Ф.Тіхого з цієї проблеми.

Надзвичайно цінні спостереження робить дисертантка на основі 

вивчення спадщини Ф.Тіхого, зокрема його праці «Vyvoj soucasneho 

spisovneho jazyka na Podkarpatske Rusi», в контексті теперішньої нав’язаної 

українцям дискусії про природу й статус закарпатського діалекту. 

JI. Русинко-Бомбик зазначає, що Ф.Тіхий, аналізуючи витоки 

літературномовної традиції на теренах Закарпаття, автор цілком слушно 

вказує, що закарпатські мовні пам’ятки дають підстави твердити, «що в 

давній період у підкарпаторуському письменстві рівноправно функціонували 

дві літературні мови: церковнослов’янська та руська, або українська, що 

базувалася на місцевих говірках. Цей висновок чеського вченого цінний не 

лише тим, що він збігається з висновками інших дослідників -  давніших і 

сучасних (А. Кримського, І. Огієнка, В. Русанівського, В. Чапленка та ін.), а й 

тим, що стверджує єдність українського мовного простору з найдавніших 

часів та невід’ємну належність до нього історичного Закарпаття (с. 164-165). 

Або «У результаті проведеного аналізу Ф. Тіхий робить принципово важливі 

узагальнення, які мають не лише суто наукове, а й культурно-політичне 

значення. Так, він твердить, що історія літературної мови на теренах 

Підкарпатської Русі є лише фрагментом історії української літературної мови 

взагалі, а місцеве слов’янське населення -  українці» (с. 165-166). Ці 

спостереження дисертантки на основі висновків представника української 

діаспори надзвичайно актуальні зараз, у час розгулу русинського 

сепаратизму.

Знаковою для української діалектології була праця І.Панькевича 

«Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей з приложенням 

5 діялектологічних мап. Частина І. Звучня і морфологія». Висновки вченого 

слушні, виважені обґрунтовують цілісність українського мовного простору 

разом із закарпатськими говірками. Студію докладно аналізує дослідниця. 

Цікаві спостереження діалектолога й історика мови про



дифтонгічний/недифтонгічних характер переходу *о в /, на жаль, дослідниця 

залишає без коментаря, хоча з цього приводу існує велика література й зараз 

точиться дискусія в україністиці.

Не втратили важливості й дотепер висновки В.Сімовича щодо 

утвердження правописних норм української мови, висловлені в праці «На 

теми мови». Зокрема, мовознавець убачав велику шкоду від росіянізації 

мови. «Під „москвофільством” у сфері мови я розумію ось що: приймати те, 

що від чужих народів попадає до скарбу нашої мови, не від них 

безпосередно, а просіяним крізь московське сито [це проявляється і у 

правописі чужих слів, і в відміні, й у роді, який прикладаємо до чужих слів 

і т. д.]; ігноруючи закони української граматики, заводити в нашу мову 

московські форми; оминаючи свої власні фрази, брати московські; дослівно 

перекладати [а то й неперекладеними лишати] слова й вислови з московської 

мови, не додивляючись до того, чи вони відповідають духові нашої мови, чи 

ні й т. д.» (с. 174). Для нашої теперішньої правописної справи вони напрочуд 

актуальні, на що й звертає увагу дисертантка.

Віддаючи належне дослідниці за представлення матеріалу й 

аргументовані висновки, усе ж висловимо деякі критичні міркування з 

приводу певних положень та міркувань дисертантки.

1) Окреслюючи основні ідеї українського мовознавства у старий і новий 

час, не зовсім зрозуміло, чому аргументованість уписування вітчизняного 

мовознавства в загальноєвропейську історію лінгвістики починається одразу 

з античної Греції? До чого тут В. Джонс із відкриттям санскриту? (с. 37).

2) Мабуть, доречно було би, аналізуючи доробок мовознавців 

чехословацької еміграції, подати не лише власні коментарі, але й долучити 

відгуки та оцінки про них інших учених, як то зроблено, принаймні 

фрагментарно, при аналізі праці І.Панькевича з діалектології, В.Сімовича -  з 

правопису. У такий спосіб треба показати роль і місце цих дослідників, 

наприклад, у розв’язанні проблеми українського глотогенезу, чи



розпрацювання проблем українського правопису, чи граматичної думки 

Закарпаття. Думаємо, що науковий доробок С.Смаль-Стоцького заслуговує 

глибшої оцінки.

Дисертаційне дослідження Н.М. Русинко-Бомбик належно й грамотно 

оформлене, хоча деінде мають місце певні недоречності, описки: 

«Безперечно, основу концепції О. Потебні становить його праця «Мова і 

думка» (1862) (с. 41); недотримання вимог милозвучності: «Як вже 

зазначалося» (с. 51).

Загалом у дисертації досить повно й системно представлена й ґрунтовно 

проаналізована наукова мовознавча спадщина українських лінгвістів періоду 

чехословацької еміграції. Можна констатувати, що цим дослідженням 

заповнюється ще одна лакуна на мовознавчій мапі України.

Отже, кандидатська дисертація JI.M. Русинко-Бомбик є важливим 

кроком у розпрацюванні такої маловивченої лінгвістичної проблеми, як 

вивчення несправедливо забутої наукової спадщини діячів української науки 

та культури конкретного регіону з-поза меж України, наукова новизна й 

актуальність якої безсумнівна.

Матеріали та висновки дисертації можуть бути використані не лише в 

спеціальних мовознавчих студіях, присвячених вивченню історії українського 

мовознавства, а й при дослідженні мовних контактів відповідного періоду, 

становлення українських мовних норм, а також при написанні узагальнених 

праць з історії української літературної мови, науково-дослідній роботі 

студентами.

Висновки, зроблені авторкою на основі проведеного дослідження, 

цілком науково виважені й достовірні, розв'язують поставлену мету і 

завдання.

На позитивну оцінку заслуговує також добра лінгвістична підготовка 

здобувачки, вільне володіння мовою науки.



Дисертація JI.M. Русинко-Бомбик є самостійним, завершеним і 

новаторським дослідженням, яке відповідає усім вимогам до подібних праць 

в Україні.

Попри вказані незначні недоліки, аналізована праця переконливо 

свідчить, що здобувачка добре підготовлена і сумлінна дослідниця. Її праця 

збагачує україністику в одній із найменш розпрацьованих ділянок. Наші 

зауваження не стосуються суттєвих сторін студії пані Л. Русинко-Бомбик. їх 

потрібно розглядати радше як побажання молодій дослідниці в подальших 

наукових пошуках.

Вважаю, що JI. Русинко-Бомбик гідна присудження наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за дисертацію, яка є предметом прилюдного 

захисту.

Офіційний опонент -  f

доктор філологічних наук,

професор кафедри української мови Житомирського Ч  j  y I 7̂ - 

державного університету імені Івана Франка В.М. Мойсієнко

9 грудня 2019 року 

м. Житомир

Т.В. Боцян



ВІДГУК

про дисертацію JI. М. Русинко-Бомбик на тему: 

"УКРАЇНСЬКА МОВА ТА УКРАЇНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО В 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ",

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 -  українська мова, до спеціалізованої вченої ради 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У сучасній лінгвістиці досі не здійснено цілісного комплексного 

дослідження історії українського мовознавства, у якому було б докладно 

проаналізовано всі ідеї, напрямки, школи, наукові постаті -  від найдавніших 

часів і до сьогодення. Довший час появі такої праці заважали позалінгвальні 

чинники -  належність України до різних державних утворень, перерваність 

мовознавчих традицій, обмежені можливості радянських мовознавців, певна 

ізольованість зарубіжних україністів. Для створення такої праці актуальним є 

завдання дослідити всі наукові осередки, всі традиції, які по-різному розвивалися 

в радянській Україні та за її межами. Саме тому звернення дисертантки до 

проблеми закордонних українознавчих студій заслуговує цілковитого схвалення. 

Дисертація JI. М. Русинко-Бомбик -  це спроба повного опису одного з 

фрагментів українського мовознавства -  досягнення лінгвоукраїністики в 

Чехословаччині. Як зауважує дисертантка, «доцільно простежити спадкоємність 

і наступність мовознавчих ідей у часовому вимірі, а також встановити 

перспективи їх осмислення у просторовому вимірі». Слушним є твердження 

авторки, що «розвиток лінгвістики в СРСР і за його межами варто розглядати 

окремо, оскільки кардинально різними були екстралінгвальні умови розвитку 

мовознавства, що мало значний вплив на методологію й зміст наукових праць».

Актуальність дослідження JT. М. Русинко-Бомбик увиразнює те, що 

авторка підкреслює важливість ідей мовознавців аналізованого періоду в 

сучасній лінгвістиці: походження української мови, нормування української 

літературної мови, правописні питання, створення підручників з української
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мови як іноземної. Вивчення досвіду мовознавців, які працювали в одному з 

найвідоміших лінгвістичних центрів, допоможе у вирішенні багатьох 

суперечливих питань сучасного мовного планування,

Відзначимо різноманітну джерельну базу дослідження -  понад 

50 окремих видань: мовознавчі розвідки, лексикографічні праці, підручники і 

посібники, шкільні граматики. Вражає список науковців, які через несприятливі 

умови в тогочасній Україні були змушені працювати закордоном: Ф. Агій, 

Д. Антонович, А. Артимович, М. Башмак, JI. Білецький, В. Біднов, І. Борщак, 

Д. Дорошенко, О. Доценко, О. Думіна, О. Колесса, М. Кордуба, Н. Королева,

3. Кузеля, О. Лотоцький, І. Мазепа, С. Наріжний, Я. Неврлий, І. Панькевич, 

Я. Пастернак, Я. Рудницький, С. Смаль-Стоцький, В. Сімович, В. Січинський, 

П. Феденко, К. Чехович, С. Шелухин, А. Штефан, О. Шульгин,

В. Щербаківський та ін. Багато з цих імен маловідомі навіть фахівцям.

Дослідниця поставила за мету встановити основні тенденції розвитку 

української мови та українського мовознавства в Чехословаччині міжвоєнної 

доби (1918-1939 pp.). Досягненню цієї мети підпорядкована вся структура 

роботи.

У вступі чітко окреслено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи 

дослідження, висвітлено наукову новизну, актуальність і теоретичне та 

практичне значення роботи.

У першому розділі «Теоретичні засади вивчення історії українського 

мовознавства» дисертантка розглянула різні спроби періодизації історії 

українського мовознавства в радянський і пострадянський час, простежила

хронологічного, традотодтртото тспті

лінгвістичного доробку. Слушним є твердження авторки, що одну з основних 

ролей у визначенні періодів відіграють екстралінгвальні чинники, оскільки мова 

і наука про мову належать до ідеологічно важливих елементів духовної культури 

(с. 37). У цьому контексті дисертантка аналізує розвиток основних ідей 

українського мовознавства за старого і нового часу, що характеризується



поступовою переорієнтацією з досліджень церковнослов’янської мови на живу 

українську. Значною мірою такий перехід був зумовлений історичними 

процесами -  Весна народів, зародження модерного націоналізму, відповідно 

об’єктивне прагнення націй кодифікувати власні мови, дослідити їхнє 

походження; для українців завдання були ширшими -  наукове доведення 

самобутності, окремішності української мови.

Авторка виділяє найвизначніші здобутки українського мовознавства XIX 

ст. -  початку XX ст.: становлення історії мови, діалектології та лексикографії. 

Дослідниця підкреслює внесок О. Потебні, П. Житецького і К. Михальчука в 

українське та загальнослов’янське мовознавство та їхній вплив на розвиток 

загальної теорії мови. Дисертантка показує, що всі основні мовознавчі ідеї цього 

періоду знайшли своє продовження в дослідженнях україністів, що працювали в 

Чехословаччині у міжвоєнний період. Важливим є те, що тематика наукових 

пошуків збігалася з загальноєвропейським контекстом розвитку мовознавчої 

науки. Авторка наводить слова С. Смаль-Стоцького, які актуальні й сьогодні: 

«удержувати найтісніший контакт із загальною славістикою».

Заслугою JI. М. Русинко-Бомбик є те, що вона поруч з дослідженням 

празького періоду відомих мовознавців, зокрема І. Панькевича, В. Сімовича, С. 

С. Смаль-Стоцького, О. Колесси, Я. Рудницького, «відкриває» «нові» постаті 

лінгвістичного процесу -  М. Башмака, Я. Неврлого, А. Штефана та І. Васка, Ф. 

Агія, Н. Королеви, С. Шелухина, Ф. Тіхого.

У другому розділі «Функційний аспект української мови в 

Чехословаччині міжвоєння та особливості творення літературних норм» 

докладно розглянуто соціолінгвістичну ситуацію в міжвоєнній Чехословаччині і 

її вплив на розвиток української мови.

Авторка показує, що, з одного боку, уряд Чехословаччини сприяв 

розвитку української мови -  діяли наукові інституції, виходили публікації з 

української гуманітаристики, точних і природничих наук, були створені 

українські вищі та середні навчальні заклади, активно розвивалася 

українськомовна преса (упродовж 1922-1939 pp. у Чехословаччині виходили 94



українські періодичні видання), діяли українськомовні театральні трупи, були 

засновані театральні студії -  усе це сприяло розвитку художнього, наукового, 

публіцистичного стилів, розбудові наукової термінології, становленню 

орфоепічних норм та свідчило про функційне розширення української мови в 

чеськомовному середовищі. З другого боку, для уникнення можливості 

створення українського соціально-політичного осередку та автономістського 

руху чехословацький уряд накладав певні обмеження, зокрема діяла заборона 

для українських мігрантів оселятися у Словаччині та на Закарпатті, де 

проживали місцеві українці. Ці обставини не сприяли консолідації українців.

Окрему увагу в розділі приділено «Практичному підручнику української 

мови» Михайла Башмака, розрахованого на чеськомовного читача. Дисертантка 

дослідила, що посібників, призначених для носіїв інших мов, окрім російської, 

раніше не друкували. Це була перша праця, «яка демонструє аплікацію 

найсучасніших тогочасних методик дидактики чужої мови для української» (с. 

82). Авторка критично аналізує всі три частини підручника -  лінгвокраїнознавчу, 

власне фонетико-граматичну та лексикографічну. Цікавим є факт, зауважений 

дисертанткою: власну назву столиці України передано не за російським 

посередництвом Kijev, а безпосередньо з української мови -  Kyjev  (с. 83). 

Це питання, яке українці наважилися вирішити через багато років після 

публікації цієї праці.

Дисертантка ґрунтовно розглядає стан української мови на Закарпатті за 

часів Чехословаччини, проблему різних поглядів на мову залежно від політичних 

уподобань, позицію чехословацької влади щодо питань мови. Мовна політика 

Чехословаччини щодо Закарпаття полягала в тому, щоб відгородити закарпатців 

від решти українців і росіян мовним бар’єром. Ці обставини змушували 

мовознавців зважати на побажання влади, і, на догоду різним політичним силам, 

іти на компроміси, зокрема у питаннях правопису. Однією з таких праць була 

граматика І. Панькевича. Авторка робить важливий висновок, що в підсумку 

граматика І. Панькевича вийшла такою, що віддаляла місцеву мову від 

української (с. 90). Як результат -  нехтування прописаними нормами і



поширення правописного хаосу.

Водночас зауважимо, що для сучасного мовознавства дуже важливим є 

докладний аналіз норм української мови у шкільних граматиках Закарпаття часів 

Чехословаччини. Основний принцип аналізованих граматик -  орієнтація на 

народну мову. Авторка підкреслює, що І. Панькевич намагався запровадити 

норми, які значною мірою характерні і для сучасної літературної мови. Основні 

правила: відмова від діалектних рис, від архаїчної спадщини у мові, зокрема 

рудиментів церковнослов’янської.

Дослідниця робить важливий висновок, що «Граматика руського язьїка 

для молодших клас шкбл середних и горожанских» І. Панькевича -  це приклад 

синтетичної праці, яка, по-перше, інтегрує різні діалекти Закарпаття, а, по-друге, 

допомагає поступово запровадити багато загальноукраїнських норм (с. 114).

Пізніші граматики, зокрема «Граматика української мови» А. Штефана та

І. Васка, «повністю орієнтувалася на загальноукраїнський контекст і 

запроваджувала напрацювання українського мовного планування з УСРР» 

(с. 115-116).

Спостереження авторки мають велике значення для досліджень з 

української мовознавчої термінології: протинка ‘кома’ , знак середній ‘крапка з 

комою’ , пружка ‘тире’ , розділка ‘дефіс’ , діяльний стан (активний), 

страждальний (пасивний), доброзвучність ‘милозвучність’ , ступені якости 

прикметників ‘ступені порівняння’ , змислові іменники ‘конкретні іменники’ , 

самозвуки, або голосні тощо.

Привертає увагу виділення діалектної лексики в підручнику Ф. Агія 

«Підручник для народніх шкіл (граматика, стиль, правопис)». Наявність великої 

кількості діалектизмів авторка пояснює походженням автора та дидактично- 

інтеграційною функцією, яку виконують діалектизми.

Аналіз граматик засвідчив перехід від етимологічного правопису до 

фонетичного, найпослідовніше фонетичний правопис української мови 

застосовано в «Граматиці...» Ярослава Неврлого.

Дослідниця робить важливий висновок, що праці А. Штефана, І. Васка, Ф.



Агія та Я. Неврлого мали виразний інтеграційний характер і наближали норми 

закарпатського мововжитку до загальноукраїнського контексту. Окрім того, А. 

Штефан, І. Васко та Я. Неврлий зафіксували ті норми, які після згортання 

українізації почали витісняти в УСРР (с. 135).

У третьому розділі «Розвиток українського мовознавства в 

Чехословаччині міжвоєнної доби» увагу зосереджено на дослідженнях історії 

української мови, української діалектології, лексикографії, становленні 

української термінології, зокрема медичної і правничої.

Авторка аналізує праці О. Колесси, зауважує, що його праці вводять 

українську мову та українську культуру в загальноєвропейський контекст, праці

С. Смаль-Стоцького, зокрема менш відому мовознавцям «Розвиток поглядів на 

семю словянських мов і їх взаїмне споріднення». Авторка припускає, що ці праці 

можна розглядати як упровідну частину до задуманого майбутнього широкого 

дослідження історії української мови, яке, на жаль, проф. С. Смаль-Стоцькому не 

судилося реалізувати (с. 143).

Важливо, що в кожній аналізований праці авторка відзначає актуальні для 

сьогоднішнього мовознавства речі. Зокрема, в дослідженнях С. Шелухина -  

новий фактичний матеріал, який досі не був уведений в науковий обіг -  

вживання власної назви Ukraina, Vkraina, Ukrania, Ukraine на середньовічних 

географічних картах та у подорожніх нотатках мандрівників. У працях І. 

Панькевича -  широке використання прийомів експериментальної фонетики у 

дослідженнях з діалектології. У працях В. Сімовича -  принципи добору пам’яток 

до «Хрестоматії...»: намагання якнайповніше представити жанрово-стильове 

розмаїття та специфіку української літературної мови конкретної доби та подати 

пам’ятки не лише з центральних регіонів України, а й з периферії українського 

етнічного простору- Закарпаття, Буковини. Таке соборницьке спрямування 

авторка зазначає і щодо «Української загальної енциклопедії»: «вона з належною 

повнотою репрезентує весь національний простір: від Кубані на південному 

сході аж до Татр на заході» (с. 186). Усі мовознавчі статті УЗЕ, зауважує 

дисертантка, позначені науковою новизною, яка цілком відповідала передовим



досягненням європейської лінгвістики. Дослідниця постійно підкреслює, що 

українська наука в досліджуваний період розвивалася в загальноєвропейському 

контексті. Наприклад, аналізуючи «Медичний латинсько-український словник» 

М. Галина, дисертантка наголошує на прагненні автора поєднати європейські 

традиції творення медичної термінології, що сягають античних часів, із 

традиційною українською медичною номенклатурою. Авторка також вказує на 

міждисциплінарність окремих досліджень, зокрема в працях Сергія Шелухина, 

який поєднував вивчення пам’яток української мови з історією правової 

термінології.

Окремого розгляду заслуговує питання заміни кириличної графіки 

латиницею. Дисертантка наводить факти, які дозволяють по-новому поглянути 

на цю проблему. Авторка розглядає маловідоме дослідження В. Сімовича 

«Йосеф їречек і українська мова», зокрема наводить аргументацію Й. їречека, 

який не вважав за мету діяльності своєї комісії латинізацію українського 

правопису, як цього прагнув тогочасний намісник Галичини А. Голуховський, а 

бачив її набагато масштабніше -  скерувати розвиток української літературної 

мови на народнорозмову основу (с. 161).

Проблему існування двох варіантів літературної мови розглянуто на 

прикладі «Кешенкового чесько-українського словника» Н. Королеви. 

Дисертантка зауважила, що, добираючи відповідники до чеських слів, укладачка 

не раз стикається не лише з відсутністю чітких лексичних норм української 

літературної мови, а й з фактичним існуванням двох її варіантів -  

наддніпрянського та галицького; приблизно до 10% реєстрових слів Н. Королева 

подає по два українські відповідники -  «наддніпрянський та галицький» (с. 196).

Глибокий аналіз джерел дозволив деталізувати періодизацію розвитку 

української літературної мови на Закарпатті за часів Чехословаччини та 

визначити основні тенденції, характерні для кожного періоду. Дисертантка 

окреслила чотири періоди, простежила зміни мовної політики Чехословаччини -  

від обмеженого використання української мови до розширення функціювання 

української літературної мови на Закарпатті. Логічним є висновок: відбулася



поступова еволюція мовного стандарту від язичія через перехідний 

етимологічний правопис до сучасної літературної фонетичної норми (с. 212).

Дисертація JI. М. Русинко-Бомбик засвідчила, наскільки різноманітною була 

наукова проблематика мовознавців, що працювали в Чехословаччині міжвоєнної 

доби. Авторка розглянула науковий доробок відомих і малознаних науковців у 

загальноєвропейському контексті і показала, що багато що з їхньої мовознавчої 

спадщини не втратило актуальності і сьогодні.

Загалом високо оцінюючи дисертаційне дослідження Любові 

М ихайлівни Русинко-Бомбик «Українська мова та українське мовознавство 

в Чехословаччині міжвоєнної доби", все ж висловимо кілька зауважень:

1. У роботі зазначено, що на Закарпатті усталилася традиція написання 

назви Першої Чехословацької Республіки разом, а другої -  з дефісом. 

Дисертантка цілком слушно пояснює, що використовує написання назви, яка 

була затверджена в конституційному законі 1920 року. Водночас викликає 

застереження інша аргументація. Написання назви держави Чехословаччина 

разом авторка мотивує тим, що в першій республіці словаки й закарпатські 

українці так і не отримали реальної автономії, тому їхнє значення, на жаль, 

об’ єктивно було применшене. У другій -  словаки (й українці) отримали 

автономію, тому пишемо назву з дефісом (с. 18). На наш погляд, у правописних 

питаннях слід керуватися лінгвістичними критеріями, а не політичними чи 

історико-правовими.

2. Розглядаючи різні видання «Граматики...» І. Панькевича, авторка 

зауважує, що «архаїчний прийменник с автор замінив на сучасний з, пор.: 

«одночасно с переміною и (давне і) на ниніш нє и» [Панькевич 1936, с. 13] і 

«одночасно з переміною и (давне і) на ниніш нє тверде и» [Панькевич 1936, с. 

13]. Вважаємо, що йдеться не про архаїчний прийменник с, а фонетичний варіант 

прийменника з, який і в сучасній мові вимовляється на місці з перед к, п, т, ф, х, 

однак не закріплений орфографічно, як у випадку з префіксом. На наш погляд, це 

була суто правописна зміна.



3. На сторінці 111 авторка пише: «Спорадично трапляються регіоналізми 

та архаїзми -  іменники нянько ‘батько’ [Штефан, Васко 1931, с. 6], случай 

‘випадок’ , рянда ‘ганчірка’ , леґінь ‘парубок’ [Штефан, Васко 1931, с. 7], 

здоровля ‘здоров’я’ [Штефан, Васко 1931, с. 9], вугля ‘вугілля’ , празник 

‘свято’ [Штефан, Васко 1931, с. 12], ученик ‘учень’ [Штефан, Васко 1931, с. 

15], міх ‘мішок’ [Штефан, Васко 1931, с. 17], хижа ‘хата’ , грозно ‘виноград’ 

[Штефан, Васко 1931, с. 22], ногавиці ‘штани’ [Штефан, Васко 1931, с. 24]; 

прислівники все ‘завжди’ [Штефан, Васко 1931, с. 7), тілько ‘тільки’ [Штефан, 

Васко 1931, с. 13]; прикметник слідуючий ‘наступний’ [Штефан, Васко 1931, с. 

5]. Очевидно, що частина з цих слів не належать до регіоналізмів, оскільки 

регіоналізм -  елемент діалектної мови, територія побутування якого 

обмежується однією чи кількома говірками, рідше -  невеликим ареалом.

4. Дисертантка зазначає, що «праця С. Смаль-Стоцького має виразне 

україністичне спрямування, вона дає теоретичне підґрунтя для подальших 

досліджень історії української мови як рівної серед рівних у слов’янській сім’ї. 

В. Сімович, а згодом і Ю. Шевельов пішли шляхом, указаним С. Смаль- 

Стоцьким, що дозволило їм розробити глибоко наукову концепцію історії 

української мови» (с. 140). На наш погляд, варто було б подати коментар Ю. 

Шевельова. Ю Шевельов високо оцінює спробу С. Смаль-Стоцького заперечити 

існування спільної давньоруської мови і довести походження української мови 

безпосередньо з праслов’янської. Водночас учений підкреслив: «Фактом 

залишається, що теорія Смаль-Стоцького, як її подано в його граматиці, була 

методологічно безпорадна, і що він своєї тези не довів» (Ю. Шевельов «Чому 

общерусский язьік, а не вібчоруська мова»)

Висловлені зауваження є радше міркуваннями і не впливають на 

загальну високу оцінку роботи.

Рецензована робота є актуальною, цілком самостійною, логічно 

завершеною. Результати дисертації висвітлено в належній кількості фахових 

статей й апробовано на конференціях. Зміст автореферату відповідає основним 

положенням дисертації. З огляду на все вищесказане вважаємо, що кандидатська



дисертація «Українська мова та українське мовознавство в Чехословаччині 

міжвоєнної доби» відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 "Порядку присудження 

наукових ступенів", затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 

30.12.2015р. та № 567 від 27.07.2016 p.), а її автор Любов Михайлівна Русинко- 

Бомбик заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.01 -  українська мова.

Кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української мови 
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