
(7.08.1920, с. Станіславка (нині – Новоархангельський р-н 
Кіровоградської обл.) – 15.01.2005, Київ) 





Станіславська початкова школа 
(1927-1932)

Оксанинська неповносередня школа 
(1932-1935)

Уманський педагогічний технікум
(1935-1938)

Філологічний факультет Одеського 
державного університету

(1939-1941, 1943-1945)

Аспірантура по кафедрі української 
мови ОДУ імені І. І. Мечникова

(1945-1948)



Лаборант кафедри української 
мови ОДУ (1944-1945)

Викладач кафедри української мови 
ОДУ імені І. І. Мечникова

(1945-1949)

Старший викладач кафедри 
української мови Ужгородського 

університету (1949)
Професор кафедри української мови 
Київського педагогічного інституту

(1991-1999)Завідувач кафедри української мови 
Ужгородського університету 

(1950-1962)

Завідувач кафедри української мови 
ОДУ імені І. І. Мечникова (1962-1981)

Завідувач кафедри мовознавства і 
методики викладання мови Київського 

педагогічного інституту (1982-1991)



Синтаксис сучасної української 
мови Історія українського 

мовознавства

Історична граматика української 
мови

Діалектологія



Бевзенко С. П. Студії над синтаксисом українських
літописів XVII ст. : дис. … канд. філол. наук /
С. П. Бевзенко. – Одеса, 1949. – 221 с. Шифр: Дис/204

У дисертаційному дослідженні автор поруч із
завданням всебічного вивчення синтаксису
сучасної української мови в її
найрізноманітніших видах і жанрах поставив ще
й вивчення синтаксису пам'яток українського
письменства XVII ст. Основна частина дисертації
складається з 4 розділів: «Члени речення і форми
вияву їх», «Різновиди простих речень», «Просте
ускладнене речення» та «Складне речення».



Бевзенко С. П. Нариси з історичної граматики
української мови. Морфологія / С. П. Бевзенко. – Київ :
Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1953. – 198 с. Шифр: 28-а/183

У Києві виходить друком перша книга
молодого вченого, що була схвально оцінена
академіком Л. А. Булаховським, яка стала
початком, базою для капітальної праці
«Історична морфологія української мови»
(1960). С. П. Бевзенко зазначає, що це лише
посібник, який призначений в першу чергу для
студентів-заочників; його можуть використати
при вивченні історичної граматики української
мови і студенти стаціонарних ЗВО. У його
основу лягли лекції, які були прочитані
науковцем протягом останніх років в
Одеському та Ужгородському університетах.



Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови
(Нариси із словозміни та словотвору) / С. П. Бевзенко. –
Ужгород : Закарпат. обл. вид-во, 1960. – 416 с. Шифр: 28-
а/482

Дане видання присвячене історичній морфології
української мови. Особлива увага в ньому зосереджена
на розгляді історії форм української мови. Крім того, в
ній зроблена спроба огляду українського словотвору в
історичному освітленні. Як зазначає сам автор видання,
«пропонована книга в порівнянні з попередньою
книгою «Нариси з історичної граматики української
мови. Морфологія» являє собою зовсім нову працю.
Вона, крім того, що включає підрозділи з словотвору,
далеко ширше і повніше висвітлює питання історії
відмінювання і дієвідмінювання». У 1962 р.
С. П. Бевзенко захистив цю працю як докторську
дисертацію.



Українська діалектна морфологія / С. П. Бевзенко, Ф. Т. Жилко,
Т. В. Назарова [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1969. – 200 с. Шифр:
28-а/899

Монографія присвячена дослідженню морфології
українських говорів. У книзі розкриваються
закономірності розвитку граматичної будови говорів,
відбивається специфіка словотвору і словозміни як
давніх, так і новостворених та переселенських говорів
української мови, роль міжмовних і міждіалектних
контактів у розвитку їх морфологічної структури.



Інверсійний словник української мови : метод.
матеріали до спецсемінару з українського словотвору /
С. П. Бевзенко, А. Т. Бевзенко, Т. Д. Братушенко [та ін.]
; відп. ред. С. П. Бевзенко. – Одеса, 1971. – Вип. 1. – 81 с.
Шифр: 28-а/1020

Інверсійний словник української мови : метод.
матеріали до спецсемінару з українського
словотвору / С. П. Бевзенко, О. І. Бондар,
З. І. Волосевич [та ін.] ; відп. ред. С. П. Бевзенко. –
Київ, 1985. – 811с. Шифр: 28-в/1407

Перший словник був підготовлений на базі
шеститомного академічного «Українсько-
російського словника» (1953–1963), а
другий є інверсійним словником-індексом
для академічного одинадцятитомного
«Словника української мови»,
організатором та відповідальним
редактором якого є С. П. Бевзенко.
Містить весь реєстр словника-джерела,
відбиваючи тим самим лексичний склад
сучасної української літературної мови.



Історія української мови. Морфологія / С. П. Бевзенко,
А. П. Грищенко, Т. Б. Лукінова [та ін.]. – Київ : Наук.
думка, 1978. – 539 с. Шифр: 28-в/1216

У монографії висвітлюється становлення
морфологічної системи української мови від
найдавніших часів до наших днів.
Узагальнено головні здобутки історичної
україністики, славістики та індоєвропеїстики.
Досліджено велику кількість писемних
пам'яток, а також широко залучені свідчення
живих народних говорів.



Сучасна українська мова : підручник / М. Я. Плющ,
С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін.] ; за ред. М. Я. Плющ. – Київ :
Вища шк., 1994. – 414 с. Шифр: 28-в/1880

Сучасна українська мова : підручник / М. Я. Плющ,
С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін.] ; за ред. М. Я. Плющ. – 2-ге
вид., перероб і допов. – Київ : Вища шк., 2000. – 430 с.
Шифр: 28-в/2107

Сучасна українська мова : підручник /
М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко,
Н. Я. Грипас [та ін.] ; за ред.
М. Я. Плющ. – 7-ге вид., стереотип. –
Київ : Вища шк., 2009. – 430 с. Шифр:
28-в/2811



Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис : навч.
посіб. / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – Київ :
Вища шк., 2005. – 270 с. Шифр: 28-в/2351

У навчальному посібнику подано цілісний
систематичний виклад синтаксису сучасної
української літературної мови. Зроблено спробу
огляду основних напрямків вивчення українського
синтаксису. Головну увагу приділено опису
основних синтаксичних одиниць –
словосполучення, речення, надфразної єдності, або
складного синтаксичного цілого. До кожного
розділу подано систему вправ для практичних
занять.



Бевзенко С. П. Досліджування українського словотвору в
українському радянському мовознавстві / С. П. Бевзенко //
Питання літературознавства та мовознавства : тези доп. та
повідомл. Респ. наук. конф. (трав., 1967). – Харків, 1967. –
С. 172 –174. Шифр: 43/1211

Бевзенко С. П. Вивчення мови української художньої
літератури пожовтневого п’ятидесятиріччя: підсумки,
основні проблеми / С. П. Бевзенко // Розвиток і
оновлення видів і жанрів та мовностилістичних
засобів художнього зображення в радянській літературі
: матеріали Міжвуз. респ. наук. конф. – Одеса, 1968. –
С. 139–141. Шифр: 43-а/655



Бевзенко С. П. Форми давального-місцевого відмінків однини
на –ові українських іменників на тлі загальнослов'янському /
С. П. Бевзенко // Пр. Одес. держ. ун-ту ім. І. Мечникова. Серія
філол. наук. – 1962. – Т. 152, вип. 15 : Питання слов. філології :
Мовознавство. – С. 142 –148. Шифр: 41/87

Бевзенко А. Т. Заміна зредукованих [ъ], [ь] у Клоцовому
збірнику ХІ ст. / А. Т. Бевзенко, С. П. Бевзенко //
Мовознавство. – 1985. – № 4. – С. 51 –54. Шифр: 21-а/497



Бевзенко С. П. Питання української діалектології у працях
Франка / С. П. Бевзенко // Іван Франко і історико-літературний
процес : матеріали наук. конф. – Київ, 1968. – С. 64 –66.
Шифр: 29-а/2525

Бевзенко С. П. До характеристики відмінностей у
вокалізмі української діалектної мови / С. П. Бевзенко //
Укр. мовознавство. – 1973. – № 1. – С. 94 –101.
Шифр: 21-а/618



Бевзенко С. П. Основні етапи розвитку української
літературної мови / С. П. Бевзенко // Проблеми
граматики і лексикології української мови : зб. наук.
пр. – Київ, 1998. – С. 187-192. Шифр: 28-в/2721

Бевзенко С. П. З історії лінгвостилістичних досліджень творів
української літератури / С. П. Бевзенко // Актуальные
проблемы изучения и преподавания славянских литератур :
тезисы докл. науч.-практ. регион. конф. (23-24 мая 1991 г.). –
Измаил, 1992. – С. 161–162. Шифр: 24/2375





Бевзенко С. П. Українська діалектологія : навч. посіб. для
студентів філол. ф-тів ун-тів і пед ін-тів / С. П. Бевзенко. – Київ :
Вища шк., 1980. – 246 с. Шифр: 28-в/1139

Посібник складається із вступу та двох частин. У «Вступі»
розглядаються загальнотеоретичні питання курсу, що
передбачені програмою. Основу книги становить її перша
частина «Фонетика, граматика й лексика української
діалектної мови», в якій повніше, ніж це було в тогочасних
існуючих посібниках, висвітлюються питання діалектної
фонетики, морфології, синтаксису й лексики. Друга частина
«Діалектні групи і говори української мови» є підсумковим
оглядом діалектного членування української мови.



Історія української мови : метод. рек. до курсу іст. граматики
укр. мови для студентів ІІІ курсу філол. ф-ту / упоряд.
С. П. Бевзенко. – Одеса, 1981. – 50 с. Шифр: 28-в/1248

Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія
вивчення української мови : навч. посіб. для студентів педін-тів
спец. 02.19.00 «Укр. мова і л-ра» / С. П. Бевзенко. – Київ : Вища
шк., 1991. – 230, [1] c. Шифр: 28-в/1680

У навчальному посібнику висвітлено питання
історіографії мовознавчої україністики, що
охоплюють процес становлення і розвитку науки
про українську мову від давніх часів до сучасності.
Основну частину присвячено історії макрогалузей
україністики, сучасній літературній мові, історії
української мови.



Збірник текстів для практичних занять з історичної граматики
української мови / упоряд.: С. П. Бевзенко, Л. О. Самійленко. –
Одеса, 1978. – Вип. 1. – 60 с.
Шифр: 28-в/1451

Збірник текстів для практичних занять з історичної граматики
української мови / упоряд.: С. П. Бевзенко, Г. Ф. Пелих,
Л. О. Самійленко. – Одеса, 1979. – Вип. 2. – 60 с. Шифр: 28-
в/1452

У збірниках текстів для практичних занять з історії
української мови подаються уривки із староруських та
староукраїнських пам'яток. Перший збірник відкривається
уривками з найдавніших історичних джерел про східних
слов'ян, подані найдавніші східнослов'янські написи на
речах, монетах, що датуються Х–ХІ ст., та уривки книг ХІ
ст., що написані звичайною старослов'янською мовою
східнослов'янської редакції, завершується видання
текстами староукраїнських пам'яток ділового письменства
XIV–XV ст. Другий випуск збірника присвячено винятково
староукраїнським пам'яткам різних жанрів XV–XVIII ст.,
написаних в різних українських землях.



Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства. Короткий нарис : навч. посіб.
для студентів філол. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Бевзенко. – Київ :
Вища шк., 2006. – 143 с.

У навчальному посібнику висвітлено зв'язок
мовознавства з іншими науками, прийоми лінгвістичних
досліджень. Розкрито природу та суспільні функції
мови, взаємозалежність мови і мислення, походження,
історичний розвиток мов. Розглянуто будову мови, її
системний характер, основні структурні рівні мови.









Бондар О. І. Бевзенко Степан Пилипович / О. І. Бондар //
Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр.
слов. : у 4 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. –
2-е вид., допов. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 2 : А–І. –
С. 94–97. Шифр: 15/10452

Железняк М. Г. Бевзенко
Степан Пилипович //
Енциклопедія Сучасної
України / голова редкол.:
І. М. Дзюба, А. І. Жуковський ;
НАН України, Наук. т-во ім.
Шевченка, Ін-т енциклопед.
дослідж. – 2003 . – Т. 2 : Б-Біо. –
С. 361. Шифр: 79-а/6990



Філологічні науки / Д. С. Іщенко, Т. Ю. Ковалевська,
Л. О. Петрова, Н. М. Раковська) // Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова (1865–
2015) / кол. авт. ; гол. ред. І. М. Коваль ; Одес. нац. ун-т
ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 591– 608.

Кафедра української мови / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко,
Т. Ю. Ковалевська, М. М. Фащенко // Історія філологічного
факультету : зб. док.-худож. нарисів / Одес. нац. ун-т ім. І. І.
Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 48–58.



Професор Степан Пилипович Бевзенко / упоряд. і
авт. вступ. ст. П. Ю. Гриценко. – Київ : Довіра, 1999. –
91 с. – (Мовознавці України). Шифр: 21/6006

Видання включає інформацію про друковані та
рукописні праці вченого, короткий нарис про життя
й науково-педагогічну діяльність, науковий апарат.
Особливу увагу заслуговують рукописні рецензії на
дисертації, навчальні посібники та монографії, які
розмежовані за роками та типом видання.



Лінгводидактика професора Степана Пилиповича
Бевзенка : слов.-довід. з укр. мови : для студентів вищ.
навч. закл. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т укр.
філол. ; упоряд. С. Соколова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П.
Драгоманова, 2010. - 254 с.

Словник-довідник з української мови вперше
систематизує весь понятійний апарат
лінгводидактики С. П. Бевзенка. Видання містить
1010 словникових статей (811 – з дефініціями, 199 –
з відсиланнями). У словнику запропоновано
тлумачення терміна, представлені системні зв’язки
між термінологічними поняттями української мови
та суміжних дисциплін.



Сабадош І. В. С. П. Бевзенко як діалектолог (до 90-річчя
від дня народження) / І. В. Сабадош // Сучасні проблеми
мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. –
Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 187-191.
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