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Відомий український мовознавець, професор, доктор
філологічних наук, автор кількох монографій, посібників
для студентів, численних статей з історії й теорії
мовознавства, лексикології. Заслужений працівник
освіти України.

Від упорядників
У червні 2020 року виповнюється 85 років з дня народження Анатолія
Степановича Зеленька. Черговий випуск біобібліографічного покажчика серії
«Вчені-ювіляри Ніжинської вищої школи» присвячено науковій та науковопедагогічній діяльності вченого, професора, доктора філологічних наук,
дослідника семасіології, автора монографій з мовознавства, статей, передмов
та упорядкування багатьох цінних видань.
У покажчику представлено наукове надбання Анатолія Степановича за
період з 1967 по 2019 роки.
Покажчик не претендує на повноту охоплення матеріалу. Видання
вміщує 167 публікацій. Це – описи монографій, підручників, статей із
збірників, журналів, газет.
Посібник відкривається привітальним словом до ювіляра доктора
філологічних наук, професора Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя Самойленка О. Г., кандидата філологічних наук, доцента
кафедри слов’янської філології, компаративісти і перекладу Клипи Н. І. та
колег з кафедри української філології та загального мовознавства ФУФСК
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Бібліографія складається з шести розділів:
«Монографії», «Навчальні та методичні посібники», «Наукові статті з книг
та
періодичних
видань»,
«Рецензії,
рецензування
рукописів»,
«Упорядкування та редагування навчальних посібників та наукових
збірників», «Література про життя та діяльність вченого».
Завершує видання «Алфавітний покажчик назв праць А. С. Зеленька»
та «Іменний покажчик», у якому наведені прізвища упорядників, редакторів
та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах.
Бібліографічний опис документів здійснено відповідно до ДСТУ
ГОСТ7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання». Слова
і словосполучення скорочуються згідно зі стандартами ДСТУ 3582:2013
«Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською
мовою. Загальні вимоги та правила».
Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам та всім, хто
цікавиться розвитком української філології.
Електронна версія біобібліографічного покажчика доступна на сайті
бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
https://library.ndu.edu.ua/.
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Про Анатолія Степановича з глибокою шаною.
Життєва доля Анатолія Зелененька пов’язана з Ніжином. Тут він народився,
закінчив середню школу № 4 (1953 р.) і відразу ж продовжив навчатися у Ніжинському
державному інституті ім. М. В. Гоголя на історико-філологічному факультеті відділення
української мови і літератури. Потяг до літератури та мови у Анатолія Степановича
визначився ще в школі. Тож і вступ на філологію не був випадковим.
На факультеті у цей час викладали українську мову доценти Герасименко Д. Д.,
Кишенько М. Г., Сенчук І. В., Батурський A. Д., літературу – доценти Білан О. А.,
Васильківський Г. П., Красильник М. В., Савченко Ю. А., О. Д. Королевич. Як свідчив
випускник цих років академік А. П. Грищенко, «це були люди різних темпераментів і
характерів, але всіх їх об’єднувало надто сумлінне ставлення до викладацького обов’язку і
повага до студента».
Після закінчення Ніжинського педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя у 1957 р.
Анатолій Степанович отримав призначення в Іорданівську середню школу Диканського
району Полтавської області, де працював три роки, а потім переїхав на північну
Чернігівщину і влаштувався у середню школу села Чайкіно Новгород-Сіверського району
батьківщину другого Президента України (1960-1961), а через рік у Добрянську школу
Ріпкинського району (1961-1963).
Проте інтерес до науки брав верх, і 1963 р. Анатолій Зеленько повернувся у Ніжин,
де працював викладачем кафедри української мови місцевого інституту (1963-1964).
Старші колеги по кафедрі допомогли молодому науковцю обрати подальший
напрямок для дослідження. І Анатолій Степанович вступив до аспірантури Запорізького
державного педагогічного інституту. Успішно написав і захистив кандидатську
дисертацію «Лексика перехідних південно-чернігівських і деяких суміжних говорів»
(1967).
Після завершення навчання в аспірантурі А. С. Зеленько отримав направлення на
роботу в Івано-Франківський державний педагогічний інститут, де працював на різних
посадах з 1967 по 1972 рік, а потім перейшов доцентом у Луганський педагогічний
інститут ім. Т. Шевченка (з 1993 р. університет).
У 1992 р. Анатолій Степанович захистив докторську дисертацію «Типологія
структурно-семантичної організації побутово-виробничої лексики української мови (на
діалектичному матеріалі)», отримавши ступінь доктора філологічних наук, а 1994 р. і
звання професора.
З 1993 р. А. С. Зеленько очолював 14 років кафедру української філології та
загального мовознавства. З 2007 р. залишався професором цієї кафедри.
Науковий спектр досліджень вченого дуже широкий. Він починав з діалектології,
вивчав мову своєї рідної Чернігівщини та суміжних з нею поліських регіонів,
захоплювався гуманітаристикою і її зв’язками з математикою та комп’ютерологією, бо
бачив необізнаність не лише пересічних громадян, а й спеціалістів, журналістів, філологів
із досягненнями природничих наук і в галузі математики та комп’ютерології. З іншого
боку представники вище названих категорій людей якось були віддалені від культури
мови, літератури та мистецтва. Тож не випадково серед його публіцистичних, а то й
наукових доповідей була тема: «Математика – це наука чи мистецтво?».
Анатолій Степанович досить активна постать. Його турбує і чистота української
мови, і наповненість словарного запасу учнів і студентів, а також жителів місцевості.
Тому він разом з колегами підготував «Короткий словник підприємця» (1998), а
самостійно опублікував «Українську енциклопедію юного філолога (мовознавця)» (2000).
Немало праць А. С. Зеленька присвячено проблемам лексикографії та лексикології.
Вони розглядаються автором у взаємозв’язку з теорією загальної семасіології в плані
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когнітивної лінгвістики. З цими проблемами пов’язані монографії «Проблеми семасіології
(від класичної описової через когнітивну до лінгвістичного детермінізму)» (2001), де він
доводить, що «лінгвістичний детермінізм як компонент наукової методології передбачає
визначення ролі й місця мови у загальній теорії пізнання у процесі складання образу, чи
моделі світу» (с. 17).
Вчений тут проявляє свою глибоку компетентність у різних теоріях походження
людини і мови, що дає йому право стверджувати, що визнання еволюційного розвитку
природи і суспільства робить і логічним визнання перетворення генетичного коду в
мовний.
Слід за цією працею була опублікована монографія «Основи лексикології (під
кутом зору теорії лінгвістичного детермінізму)» (2003), у якій вчений доводить, що саме
принципи лінгвістичного детермінізму є методологічною основою структурносемантичного дослідження мови. І далі А. С. Зеленько наголошує, що саме ця методологія
є основою аналізу не лише лексичних, а й граматичних, морфологічних та синтаксичних
категорій.
З проблем семасіології Анатолій Степанович опублікував також цикл статей у
різних періодичних виданнях. А після військових подій на Луганщині та Донеччині
2014 р. вчений переїхав працювати у Ніжинський державний університет імені Миколи
Гоголя, де очолив кафедру російської мови та перекладу. Тут він продовжив досліджувати
вище вказані проблеми і опублікував у Ніжині монографію «Проблеми семасіології в
аспекті еволюції лінгвістичних парадигм (семантики, прагматики, парадигматики й
синтагматики)» (2016).
Це фундаментальна праця з семасіології, яка займає важливе місце в мовознавстві
не лише України, а і світу, бо вчений у дев’яти розділах монографії розкрив всі аспекти
явища в тісному взаємозв’язку із загальномовознавчими процесами та використовуваної
методології XX ст. до нинішнього часу, чітко визначив предмет дослідження семасіології.
В наступних розділах вчений стверджував, що «повноцінно закономірності зміни
категорії значення за допомогою дискретно виділюваних у значенні парадигмальних
категорій (від семи до моделі світу) пізнаються у процесі розгляду їх у трьох аспектах:
прагматичному, парадигматичному та синтагматичному» (с. 94). І тут же Анатолій
Зеленько додає: «Вертикальне перенесення генів (інформації стосовно розвитку природи й
суспільства та процесу пізнання) цілком узгоджується у філософії з принципами
діалектичного матеріалізму (взаємозв’язку явищ переходу кількості у якість, закону
заперечення заперечення), у психології – з інтеріоризацією та принципом вищих синтезів
Л. С. Виготського, у мовознавстві – з трансформацією парадигматики у синтагматику»
(с. 120).
З точки зору розвитку науки другої половини ХХ ст., Анатолій Зеленько в
семасіології виділяє декілька її розрядів: традиційну описову, компаративістичну,
структурну, математичну, генеративну, функціональну, когнітивну лінгвістику» (с. 146).
Кожний розділ монографії – це сучасне осмислення складових явищ мовознавства
у тісному зв’язку з іншими науковими явищами, зокрема з чотирма моделями світу, а
також урахуванням співвідношення ментального і почуттєвого. А тому розглядає деякі
компоненти проблеми з психологією.
А. С. Зеленько – вчений, який може не погоджуватися з деякими явищами
соціального життя, що торкаються мовознавства та й не тільки. Глибше вивчивши
спадщину академіка-мовознавця М. Я. Марра, світоглядну основу «нового вчення про
мову», якого різко розкритикував на початку 50-х рр. ХХ ст. Й. Сталін, професор
Запорізького педагогічного інституту С. П. Самійленко та його аспірант А. С. Зеленько не
сприйняли позитивно цю політичну оцінку вождя. У той час багато вчених, які
підтримували мовознавчу теорію академіка М. Я. Марра постраждали. І лише у наш час
А. С. Зеленько зробив немало для реабілітації відомого вченого мовознавця.
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Працюючи у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, він
опублікував монографію «Нове вчення М. Я. Марра, чаромуть П. Я. Лукашевича,
абракадабра М. М. Рашкевича» (2018).
Останні роботи А. С. Зеленка присвячені проблемам перекладу. Разом з членами
кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу він опублікував декілька
цікавих статей, зокрема «Психологічне обґрунтування теорії і практики художнього
перекладу» (разом з доц. Н. О. Бондар) та «Психологічне обґрунтування використання
зіставного аналізу в теорії і практиці українсько-російського перекладу» (разом з доц.
О. М. Петрик). Всі ці та інші статті останніх років, друкувалися у відомому науковому
збірнику Ніжинського університету «Література та культура Полісся». Серія «Філологічні
науки».
Наукова спадщина Анатолія Степановича Зеленька налічує понад 120
опублікованих статей з історії та методології мовознавства, лексикографії,
лінгвостилістики. Він в Україні є провідним теоретиком структурної семасіології. Не
випадково, що Анатолій Степанович є академіком Академії наук вищої школи, членомкореспондентом Міжнародної академії педагогічної освіти. Міністерство освіти і науки
України нагородило його нагрудним знаком «Відмінник освіти України», а указом
Президента йому присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України» (2004). Він
також є Почесним професором Луганського національного педагогічного університету
ім. Т. Шевченка. І нині А. С. Зеленько є активним науковцем, боліє за долю науки і освіти
в Україні, часто виступає з пропозиціями, як поправити їх стан у сучасних умовах.
Самойленко Г. В.
доктор філологічних наук,
професор Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя.
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Із когорти славетних випускників Ніжинської філологічної школи
(до 85-річчя з дня народження А. С. Зеленька)
Науковець і педагог А. С. Зеленько започаткував свій творчий шлях студентом
історико-філологічного факультету Ніжинського державного педагогічного інституту
імені М. В. Гоголя. І підсумовує свої здобутки на посаді професора кафедри слов’янської
філології. компаративістики і перекладу тепер уже Ніжинського державного університету
після вимушеного переведення (у зв’язку з відомими всім подіями) з Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка.
У соціальному становленні особистості Анатолія Степановича як педагога та
вченого ніколи не губився когнітивний компонент, якому фактично підпорядковувалися
(у різні часи в різному співвідношенні) свідомісний та емотивний компоненти разом із
фізіологічним і соціальним, тобто для нього рушійним чинником функціонування,
починаючи зі школи і вишу, був процес пізнання. Можливо, непрямо ним регенерувалася
нереалізована потенція батьків, які не змогли закінчити навіть робітфак через соціальні
(голодомор у 1933 році) та особисті причини (у батька на той час не було уже матері, у
матері згоріла батьківська хата). Загальна наукова характеристика вченого дана в «Книзі
педагогічної слави України» (2010), а також у словнику «Українська мова: енциклопедія»
(К.: Українська енциклопедія, 2000) та багатьох інших енциклопедичних джерелах.
Доробок науковця формально скромний, зважаючи що понад 15 монографій і понад 150
наукових розвідок опубліковані в основному в регіональних виданнях. Сам професор
Зеленько А. С., визнає, що абсолютна більшість надрукованого підсвідомо чи й
усвідомлено реалізувалася в аспекті формально-бюрократичної атестації викладача вишу,
яка й надалі функціонує і в суверенній Україні на вимогу МОН.
Гуманітарне спрямування учня середньої школи Анатолія Зеленька визначилося у
п’ятому класі, коли він прохворів майже всю першу чверть, віддаючи весь час читанню
книжок за шкільною програмою і поза нею, і надолужив математичну лакуну формально
виставленою четвіркою в атестаті потенційного відмінника за сьомий клас замість трійки
за п’ятий. Уже ставши викладачем вишу, кандидатом філологічних наук, доцентом, у
дискусії з одним із колег-математиків про співвідношення соціальної значимості
математика і гуманітарія у відповідь на оцінку гуманітарних наук як другорядних
порівняно з точними Анатолій Степанович доводив, що будь-яким точним технічно
реалізованим відкриттям передували мистецькі й казкові передбачення. До речі, автор
констатує, що гуманітарна проблематика все частіше переплітається не лише з
математикою, але й із комп’ютерологією. Водночас непокоїть сучасників низька
обізнаність не тільки пересічних громадян, але й багатьох журналістів, фахівців-філологів
із досягненнями у природничих науках, математиці й комп’ютерології. (До речі, уже
тепер, на підсумковому етапі своєї діяльності, професор дивується, що не лише студенти,
але і якась частина викладачів вищого рангу механіко-математичного факультету
столичного класичного університету з прохолодою сприймає доповідь на тему
«Математика – це наука чи мистецтво?»)
Зважаючи на специфіку викладача-науковця, спектр
діяльності професора
Зеленька А. С. досить широкий. Йдеться насамперед про захищені дисертації з
діалектології української мови («Лексика перехідних південночернігівських і деяких
суміжних говорів» (1967), «Типологія структурно-семантичної організації побутововиробничої лексики української мови (на діалектному матеріалі)» (1992)). Другу групу
складають роботи, присвячені проблематиці соціолінгвістики, де йдеться про
функціонування української мови у взаємодії з російською. Значним постає навчальний і
науково-освітній ряд, підсумований виходом у столичному видавництві навчального
посібника «Загальне мовознавство» (К.: Знання, 2010).
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Окремо слід назвати лексикографічний доробок, представлений кількома
невеликими словниками та енциклопедіями, зокрема, професор Зеленько А. С. є
співавтором «Короткого словника підприємця» (1998), укладачем «Української
енциклопедії юного філолога (мовознавця)» (2000).
Взагалі ж, проблематика лексикографії і лексикології аналізується теоретично в
роботах, де реалізується теорія загальної семасіології в аспекті когнітивної лінгвістики.
Так, поява монографічного дослідження вченого «Основи лексикології (під кутом зору
теорії лінгвістичного детермінізму)» (2003) стала можливою після виходу його роботи
«Проблеми семасіології (від класичної описової через когнітивну до лінгвістичного
детермінізму)» (2001). У першому розділі монографії А. С. Зеленько доводить, що саме
принципи лінгвістичного детермінізму є методологічною основою структурносемантичного дослідження мови, основою аналізу не лише лексичних, але й граматичних
морфологічних та синтаксичних категорій. До того ж, «лінгвістичний детермінізм як
компонент наукової методології передбачає визначення ролі й місця мови у загальній
теорії пізнання, у процесі складання образу, чи моделі світу» [ Основи лексикології (під
кутом зору теорії лінгвістичного детермінізму).- Луганськ, 2003. - с. 17]. Учений аналізує різні
теорії походження людини та мови і приходить до висновку, що «визнання еволюційного
розвитку природи й суспільства робить логічним визнання перетворення генетичного коду
в мовний» [Там само, с. 46], також «логічним постає й ізоморфізм генетико-біологічного й
психолого-соціального мовного кодів, а значить і трансформування першого в другий»
[Там само, с. 50].
На окрему увагу заслуговують численні розвідки професора, пов’язані з його
спробою творчо реабілітувати автора лінгвістичної теорії «нового вчення», асоційованого
з ненауково запереченим теоретиком мовознавства академіком АН СРСР М. Я. Марром,
зокрема, «Спадщина світового значення: одна із жертв ідеологізації у колишньому
радянському мовознавстві (До питання про нове прочитання спадщини М. Я. Марра)»
(1996), «Палеосемасіологічний аналіз академіка М. Я. Марра і зіставна семасіологія»
(2007), «Проблеми культурологічного синергетичного аспекту розгляду взаємозв’язку
мови й свідомості (Ще раз до питання про загальнотеоретичну спадщину акад. М.
Я. Марра)» (2007). Цілком усвідомлено дослідник фактично виконує заповідь одного зі
своїх учителів, професора Запорізького державного педагогічного інституту (нині
Запорізького державного університету) Самійленка С. П., що захищав докторську
дисертацію в університеті, де працював великий учений. Професор ще в радянські часи
заявляв колегам (серед яких був і тодішній аспірант А. С. Зеленько) про нігілістичне,
нетворче заперечення Марра й потребу його реабілітувати. На жаль, системно, понауковому, на думку А. С. Зеленька, це не робиться, хоча в минулі роки професор
Донецького національного університету М. О. Луценко, а зараз професор кафедри
української мови КНУ імені Тараса Шевченка Ю. Я. Мосенскіс із кількома учнями
докладають значні зусилля для реабілітації «нового вчення» М. Я. Марра.
Теоретичні положення когнітивного аналізу з питань семасіології висвітлені
професором Зеленько А. С. у багатьох працях, зокрема й опублікованих ним останніми
роками, коли він почав працювати в Ніжинському державному університеті імені Миколи
Гоголя. Підсумком наукових досліджень, висвітлених у різних публікаціях, стала
монографія «Проблеми семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм (семантика
прагматики, парадигматики й синтагматики)» (Ніжин, 2016). Уявлення про концепцію
лінгвістичного детермінізму як когнітивну методологію обгрунтування теорії семасіології
дають дві публікації колишньої аспірантки професора К. В. Кіреєнко (2015).
Концептуальний аналіз як прикладна реалізація концепції вченого реалізувалася в
десяти захищених дисертаціях його аспірантів на здобуття наукового ступеня
кандидата/доктора філологічних наук.
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На окрему увагу заслуговує міжпредметне дослідження професора А. С. Зеленька
теорії семасіології в аспекті психологічного осмислення, яке дає можливість деталізувати
ряд проблем у курсі загального мовознавства, зокрема питання про співвідношення
мовної та психічної діяльності, а також доповнити проблематику парадигматизації
загального мовознавства, визначаючи нове вчення М. Я Марра як загальнонаукову
парадигму, що певною мірою заповнювала лінгвістичну лакуну в радянському
мовознавстві на етапі запізнілого утвердження структуралізму, функціоналізму та
когнітивізму.
Також викладачами кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, де працює і професор А.
С. Зеленько, зроблена спроба психологічно осмислити теорію та практику перекладу і
зокрема художнього перекладу.
В аспекті констатованого заслуговує на увагу, хоча б штрих-пунктирно, аналіз
монографії вченого, опублікованої у видавництві НДУ імені Миколи Гоголя, «Проблеми
семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм (семантика прагматики,
парадигматики й синтагматики)» (Ніжин, 2016). У книзі виділено дев’ять розділів із
підрозділами. У першому, загальнотеоретичному, визначається предмет дослідження
загального мовознавства та методологія семасіології від марксистсько-ленінського
мовознавства до лінгвістичного детермінізму. У другому, значному за обсягом.
аналізується категорія значення як предмет дослідження семасіології. Робиться те в
аспекті різних лінгвістичних парадигм у вітчизняному мовознавстві. Характеризуються
відповідно категорії концепту й мовної картини світу. Професор А. С. Зеленько питання
про концепт розв’язує «шляхом розрізнення саме мовної моделі світу, що базується на
конкретно-образному мисленні, й лінгвістичної моделі світу як галузевої частки-сектора
наукової моделі світу, що базується на понятійному мисленні. Найперше, зазначається, що
мовну модель світу слід ототожнювати з повсякденно-побутовою у вербалізованому
варіанті, а концептуальну – з науковою» [Проблеми семасіології в аспекті еволюції
лінгвістичних парадигм (семантика прагматики, парадигматики й синтагматики).- Ніжин, 2016. -

с. 67]. Третій розділ присвячений аналізу аспектів дослідження значення у сучасному
мовознавстві, зокрема виділеним ученим під кутом зору парадигмальності. Дослідник
прийшов до висновку, що «повноцінно закономірності зміни категорії значення за
допомогою дискретно виділюваних у значенні парадигмальних категорій (від семи до
моделі світу) пізнаються у процесі розгляду їх у трьох аспектах: прагматичному,
парадигматичному та синтагматичному» [Там само, с. 94]. При цьому підкреслюється,
«що визнання ізоморфізму генного й мовного кодів дає підстави скористатися при
поясненні еволюції мови принципом вертикального перенесення генів
у вигляді
вертикального перенесення інформації (значення, семантичних множників і т. д.)» [Там
само, с. 119]. «Вертикальне перенесення генів (інформації стосовно розвитку природи й
суспільства та процесу пізнання) цілком узгоджується у філософії з принципами
діалектичного матеріалізму (взаємозв’язку явищ переходу кількості у якість, закону
заперечення заперечення), у психології – з інтеріоризацією та принципом вищих синтезів
Л. С. Виготського, у мовознавстві – з трансформацією парадигматики у синтагматик [ Там
само, с. 120].
Також у монографії робиться спроба звернутися до розгляду семасіології під кутом
зору різних лінгвістичних парадигм, зокрема другої половини ХХ століття. Ученим
виділяються «традиційна описова, компаративістична, структурна, математична,
генеративна, функціональна, когнітивна лінгвістика» [Там само, с. 146].
Четвертий – сьомий розділи присвячені вивченню семасіології в компаративістиці, у
новому вчення М. Я. Марра, у функціональній та когнітивній лінгвістиці. Ще раз
вказуючи на доцільність багатьох положень нового вчення М. Я. Марра, професор А.
С. Зеленько підкреслює, що «лінгвістична спадщина видатного мовознавця стала
передумовою не лише модерного структуралізму, але й постмодерного когнітивізму»
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[Там само, с. 179]. Цікавими постають і зауваження вченого щодо багатьох наукових
праць, присвячених концептуальному аналізу, що робиться, як правило, « на основі
лексичного й фразеологічного рівнів мовної системи» [Там само, с. 211-217].
У восьмому розділі учений звертається до активно залучуваної синергетики й
характеризує власну методологію синергетичного детермінізму, який «базується на
диференціації структури свідомості на тричленне мислення, поки що чітко нечленований
почуттєво-емоційний компонент та вольові акти, а також на врахуванні співвідношення
ментального й почуттєвого компонентів чотирьох (вербалізованої повсякденно-побутової,
міфологічно-релігійної, художньої й наукової) моделей світу, відповідно на визнанні
категорії віри, яка зумовлюється безкінечністю Всесвіту, безкінечністю трансформації
матерії, а значить неможливості врахувати всі чинники, що зумовлюють зміну матерії, її
трансформування» [Там само, с. 220]. Дослідник приходить до висновку, що
«синергетичний детермінізм – це методологічна основа комплексного вивчення мови й
культури, мови й психіки, мови й свідомості, трактування мовно-мовленнєвої діяльності
як частини психічної діяльності, оформленої й вираженої за закономірностями мовимовлення» [Там само, с. 230].
У підсумковому, дев’ятому, розділі визначається співвідношення семасіології з
лексикографією, зазначається, що саме лінгвістичний детермінізм є теоретичною основою
укладання тлумачного словника [Там само, с. 270-285]. Також професор Зеленько А. С.
коротко аналізує праці багатьох лінгвістів-когнітивістів і робить висновок, що
«поставлена проблема значення у мові стала підставою для методологічного визначення
тих, хто ознайомився із синергетичним детермінізмом» [Там само, с. 321].
Таким чином, найважливішою у науковому спадку Зеленька А. С. постає
проблематика лексикології й семасіології. Звертає на себе увагу спроба професора
уточнити парадигмальну класифікаціюв теорії мовознавства, враховуючи все ще
нехтуване нині нове вчення академіка М. Я. Марра. Учений доводить, що проблематика
семасіологіі тісно пов’язана із загальномовознавчими проблемами, зокрема
актуалізованим нині ізоморфізмом генного та мовного кодів.

Клипа Н. І.
кандидат філологічних наук, доцент кафедри
слов’янської філології, компаративістики та
перекладу Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя
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Кафедра украинской филологии и общего языкознания
поздравляет Анатолия Зеленько с 85-летием
2020 год для кафедры украинской филологии и общего языкознания Луганского
национального университета имени Тараса Шевченко отмечен 85-летием Анатолия
Степановича Зеленько, известного украинского языковеда, профессора, доктора
филологических наук, автора нескольких монографий, пособий для студентов,
многочисленных статей по истории и теории языкознания, лексикологии. В далеком для
нас сегодня 1993 году он основал эту кафедру, много сделал для создания материальной
базы, обеспечения кабинета необходимой литературой. По инициативе Анатолия
Степановича при кафедре была открыта аспирантура по специальности ,,Общее
языкознаниеˮ, которая дала путевку в жизнь многим кандидатам филологических наук.
Долгий жизненный путь человека иногда можно вложить в несколько
предложений. В частности, Анатолий Степанович в 1957 году окончил Нежинский
педагогический институт, учился в аспирантуре Запорожского государственного
института, долгое время работал в Ивано-Франковском педагогическом институте, с 1972
года занимал должность сначала доцента кафедры украинского языка, а затем (с 1993
года) – профессора, заведующего кафедры украинской филологии и общего языкознания в
педагогическом университете г. Луганска, с 2014 года – профессор Нежинского
государственного университета имени Николая Гоголя. Исследует диалектную лексику, ее
связи с традиционной культурой, ментальностью. Он автор пособий по теории, истории и
методологии языкознания, лексикологии.
Однако за этими скупыми строками – годы упорного ежедневного труда, когда он
собирал диалектный материал в селах Черниговской и Ивано-Франковской областей,
записывал его, анализировал лингвистические карты; когда часами работал в читальных
залах библиотек; когда готовился к лекциям, на которых пытался апробировать
результаты своих поисков; когда проговаривал основные мысли, общаясь с коллегами;
когда смело вступал в дискуссию с философами, исследователями теории языка.
Каждая книга А.С. Зеленько – это поиск новых идей, основанных на основательном
анализе лингвистических позиций предшественников. Профессор любил повторять, что
он легко может забыть, где час назад поставил свой портфель, но четко помнит почти все
выходные данные тех монографий, которые его заинтересовали, или тех, которые он
недавно разработал.
Анатолий Степанович щедро делился опытом научной и преподавательской
работы. В каждом его выступлении на заседаниях совета университета, факультета или
диссертационного совета по защите диссертаций звучало стремление улучшить условия
труда преподавателей, внести существенные изменения в организацию научной работы
ученого.
Мы помним, как в неспокойные времена, в частности в бурном 2005, в грозном
2014, кафедра становилась своеобразным центром дискуссий для тех преподавателей,
которые делились мнениями по поводу тогдашних событий, слушали репортажи
радиожурналистов из Киева и других городов Украины, пытались предположить, что нас
ждет в будущем.
Сейчас нас разделяет расстояние от Киева–Нежина до Старобельска, но мы
представляем, что и сейчас Анатолий Степанович не может прожить ни дня без
нескольких страниц новой статьи или монографии, и теперь профессор радуется, когда
находит в новых лингвистических изданиях какую-то изюминку, и сегодня он мечтает об
издании цветных таблиц по языкознанию, над которыми работал почти всю жизнь.
Думаем, что он комфортно себя чувствует в Нежине, потому вспоминаем, как он любил
ездить в командировки в Старобельск, в теплое время года гулять по его улицам,
поскольку этот город очень напоминал ему ,,мой Нежинˮ.
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Заботливый и дальновидный дедушка, по-мужски нежный и одновременно строгий
отец, настоящий хозяин, который постоянно заботится о своей семье, мудрый советчик,
неутомимый исследователь. Эти слова о нашем искреннем коллеге, наставнике,
преподавателе, учителе.
Сердечные поздравления с 85-летием, искренние пожелания долголетия,
молодости, тепла, любви, согласия, мира пусть мгновенно преодолевают это расстояние
Киев – Нежин – Старобельск, как в минуты радости, так и в минуты невзгод, мы с Вами,
уважаемый наш Учитель!
Кафедра української філології та загального
мовознавства ФУФСК ; Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка.
Режим доступу: http://luguniv.edu.ua/?p=58756
(дата звернення: 07.06.2020). – Назва з екрана.
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– Луганськ, 1990. – С. 40–53.
40. Словник східнополіського говору / А. С. Зеленько, І. В. Сенчук,
Ф. Я. Середа // Методичні вказівки з діалектології української мови / укл. А.
С. Зеленько ; Луган. держ. пед. ін-т. – Луганськ, 1990. – С. 5–40.

1991
41. О. О. Потебня – основоположник структурної семасіології в
русистиці й україністиці / А. С. Зеленько // А. А. Потебня – исследователь
славянских языков : тезисы Всесоюз. науч. конф. : в 2-х ч. – Харьков, 1991. –
Ч. I. – С. 72–73.
42. Язык и модель мира / А. С. Зеленько // Мировоззренческий
потенциал гуманитарных наук / В. Ф. Лобас, А. С. Зеленько,
Л. Н. Синельникова [и др.] / под ред. В. Ф. Лобаса. – Київ, 1991. – С. 22–38.
1994
43. Характер художнього бачення світу Т. Г. Шевченком
(взаємовідношення мовної, художньої, релігійної та наукової моделей світу у
творчості Кобзаря) / А. С. Зеленько // ХХХІ наукова Шевченківська
конференція, (9–11 берез. 1994 р.) : м-ли / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН
України, Луган. нац. пед. ун-т. – Луганськ, 1994. – С. 45–47.
1996
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44. До питання про розмежування мовної картини світу / А. С.
Зеленько // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Семантика
мови і тексту». – Івано-Франківськ, 1996.
45. Спадщина світового значення : одна з жертв ідеологізації у
колишньому радянському мовознавстві (до питання про нове прочитання
спадщини М. Я. Марра) / А. С. Зеленько // Бахмутський шлях : літ. та наук.
іст.-філол. вид. / ред. кол.: В. Семистяга (гол. ред.) ; Трудовий колектив
Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Всеукр. т-во «Просвіта» імені
Тараса Шевченка. – 1996. – № 1–2. – С. 75–76.
1997
46. Загальнотеоретичні принципи укладання нового варіанта
словника української мови / А. С. Зеленько // Вісник Луганського
державного педагогічного університету : літ. та наук. іст.-філол. вид. / ред.
кол.: В. Семистяга (гол. ред.) ; Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка,
Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка державного педагогічного
Інституту імені Тараса Шевченка. – 1997. – № 1.
1998
47. Нове прочитання спадщини М. Я. Марра (з приводу книги
В. М. Алпатова «История одного мифа. Марр и марризм». – М. : Наука,
1991. – 240 с.) / А. С. Зеленько // Бахмутський шлях : літ. та наук. іст.-філол.
вид. / ред. кол.: В. Семистяга (гол. ред.) ; Трудовий колектив Луган. нац. ун-т
імені Тараса Шевченка ; Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка. –
1998. – № 5. – С . 4 1 –4 7 .
48. Роль і місце мовної картини світу у навчально-виховному
процесі / А. С. Зеленько // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998.
– № 4. – С. 145–149.
1999
49. Когнітивна лінгвістика і мовна модель світу / А. Зеленько,
С. Омельченко // Актуальні проблеми менталінгвістики : наук. зб. / Ін-т укр.
мови ім. М. Грушевського НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні.
– Київ, 1999. – С. 20–23.
50. Контрастивна лінгвістика і національно-мовна картина
(модель) світу / А. С. Зеленько // Проблеми зіставної семантики : зб. ст. за
доп. Міжнар. наук. конф. з проблем зіставної семантики, 23–25 верес. 1999 р.
/ Київський держ. лінгв. ун-т. – Київ, 1999. – С. 11–13.
51. Методи й аспекти дослідження мови / А. С. Зеленько // Вісник
Луганського державного педагогічного університету : літ. та наук. іст.-філол.
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вид. / ред. кол.: В. Семистяга (гол. ред.) ; Луган. нац. ун-т імені Тараса
Шевченка, Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка. – 1999. – № 5. –
С. 7–14.
52. Менталінгвістика і когнітивна лінгвістика (до питання про
теорію лінгвістичного детермінізму) / А. Зеленько, Т. Скворцова // Актуальні
проблеми менталінгвістики : наук. зб. / Ін-т укр. мови ім. М. Грушевського
НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ, 1999. – С. 23–25.
53. Принципи лінгвістичного детермінізму (до питання про
походження мови й письма в аспекті когнітивної лінгвістики) / А. Зеленько,
Т. Щербаченко // Актуальні проблеми менталінгвістики : наук. зб. / Ін-т укр.
мови ім. М. Грушевського НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні.
– Київ, 1999. – С. 19–20.
2000
54. Історико-філологічна спадщина науковців Ніжинської вищої
школи (про укладення словника діалектної лексики Східного Полісся)
/ А. С. Зеленько // Література та культура Полісся : зб. наук. праць / Ніжин.
держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя ; відп. ред. та упоряд. Г. В. Самойленко.
– Ніжин, 2000. – Вип. 14. Полісся в історичному та культурологічному
контексті: до 195 річчя заснування Ніжинської вищої школи. – С. 74–80.
Те
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[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://library.ndu.edu.ua/
2001
55. Лінгвістичний детермінізм: емоції й віра у теорії пізнання й
становлення мови / А. С. Зеленько // Вісник Луганського національного
педагогічного університету імені Тараса ІІІевченка. Філологічні науки /
Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Всеукр. т-во «Просвіта» імені
Тараса Шевченка. – 2001. – № 3. – С.17–29.
56. Типологія моделей світу і контрастивна лінгвістика / А. С.
Зеленько // Проблеми зіставної семантики / Київ. держ. лінгв. ун-т : зб. наук.
праць . – Київ, 2001. – С. 24–26.
2002
57. Дескриптивна лінгвістика у системі лінгвістичних парадигмів
/ А. Зеленько // Південний архів : зб. наук. пр. / МОН України; Херсонський
держ. пед. ун-т. – Херсон, 2002. – Філологічні науки. Вип. 21. – С. 18–22.
58. До питання про методологію семасіології (від марксистськоленінського мовознавства до лінгвістичного детермінізму) / А. С. Зеленько
// Культура народов Причерноморья : науч. журн. / Крымский науч. центр
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НАН Украин ; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского ; Межвузовский
центр "Крым" . – 2002. – № 32. – С. 56–61.
Те
саме
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/75136/19Zelenko.pdf?sequence=1. – Назва з екрана (дата звернення: 18.12.19).
59. Концептуальна та мовна моделі світу / А. С. Зеленько // Вісник
Луганського національного педагогічного університету імені Тараса
ІІІевченка. Філологічні науки / Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка,
Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка. – 2002. – № 4 (48). – С. 6–1
2.
60. Лінгвістичний детермінізм і «нове вчення» акад. М. Я.
Марра / А. С. Зеленько // Нова філологія : зб. наук. праць Запорізького нац.
ун-ту. – Запоріжжя, 2002. – № 1 (12). – С. 331–333.

2003
61. Семантика власних назв під кутом зору лінгвістичного
детермінізму / А. Зеленько // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер.
Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук [та ін.]. –
Тернопіль, 2003. – Вип. 1(9), Ч. 1 : Ономастика. – С. 22–24.
62. Чи тотожні концептуальна та мовна моделі світу? / А. С.
Зеленько // Семантика мови і тексту : м-ли VІІІ Міжнародної наукової
конференції ( 22–24 жовт. 2003 р.) / [ред. М. Лесюк].. – Івано-Франківськ,
2003. – С. 189-195.
2004
63.
Обгрунтування
принципів
структурно-семантичного
дослідження мови / А. Зеленько // Вісник Львівського університету : [зб.
наук. пр.] / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – Серія
філологічна. Вип. 34, Ч. 1. – С. 182–187.
64. Взаємодія ментально-раціонального й почуттєво-емоційного у
функціонуванні й структурі мови / А. С. Зеленько // Вісник Луганського
національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філол.
науки. / Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Всеукр. т-во «Просвіта»
імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 5 (73). – С. 11–15.
65. Місце ритуалу у становленні психіки людини і формуванні
одиниць підсистем мови (під кутом зору лінгвістичного детермінізму)
/ А. С. Зеленько // Мова і культура : наук. щоріч. журн. – Київ, 2004. – Вип. 7.
– Т. I: Філософія мови і культури. – С. 394–399.
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2005
66. До питання про методологію зіставної лексикології (з приводу
книги В. М. Манакіна «Сопоставительная лексикология») / А. С. Зеленько
// Проблеми зіставної семантики / Київ. держ. лінгв. ун-т : зб. наук. праць. –
Київ, 2005. – № 7. – С.141–145.
67. Співвідношення мови й мислення в аспекті когнітивної
лінгвістики та лінгвістичного детермінізму / А. С. Зеленько // Філософські
дослідження: зб. наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ,
2005. – Вип. 5. – С. 115–124.
68. Ще раз про концептуальну модель світу і концепт / А. С.
Зеленько // Актуальні проблеми менталінгвістики: зб. наук. статей за
матеріалами ІV-ої Міжнар. наук. конф. / МОН України ; Черкас. ун-т ім. Б.
Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 12–13.
2006
69. Вчення акад. М. Я. Марра про мовну взаємодію – наукова
основа зіставного дослідження мови / А. С. Зеленько // Матеріали науковопрактичної конференції «Мова в контексті міжкультурної комунікації»
/ Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – С. 26–29.
Те саме. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ,
2006. – Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип.1. – С. 7–10.
70. До переоцінки загальнотеоретичної спадщини академіка М. Я.
Марра / А. С. Зеленько // Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку :
зб. наук. пр., присвячених 100-річчю від дня народ. проф. Стефана
Пилиповича Cамійленка / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – С. 72–79.
Те саме // Служитель фразеологічної музи : зб. наук. ст. – Луганськ,
2006. – С. 86–93.
71. До питання про методологічну основу сучасного мовознавства
/ А. С. Зеленько // Культура народов Причерноморья : науч. журн.
/ Крымский науч. центр НАН Украин ; Таврический нац. ун-т им. В. И.
Вернадского ; Межвузовский центр "Крым". – Симферополь, 2006. – № 82. –
Т. 1. – С. 170–172.
Те
саме
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21247 (дата звернення: 22.02.2020).
– Назва з екрана.
72. Етапи становлення сучасної семантики / А. С. Зеленько //
Семантика мови і тексту : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. (26–28
верес.) 2006 р. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 72–76.
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73. Загальнотеоретичне обґрунтування вивчення структурної
категоризації мовної системи (ізоморфізм генного та мовного кодів) / А. С.
Зеленько // Східнослов’янська філологія : зб. наук. праць / Горлів. держ. пед.
ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 7. Мовознавство. – С. 4–15.
74. Лінгвістичні парадигми другої половини XX ст. / А. С. Зеленько
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И.
Вернадского. Серия Филология. – 2006. – Том 19 (58), № 4. – С. 29–33.
75. Про необхідність врахування співвідношення ідеального і
матеріального, раціонального і почуттєвого в аналізі категоризації
мови (знову про глотогонічний процес і стадіальність розвитку мови і їі
пізнання) / А. С. Зеленько // Лінгвістика. Мова та соціокультурний простір :
зб. наук. праць / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006. – №
3 (9). – С. 63–75.
76. Про тотожність понять концептуальної і наукової моделей світу
та співвідношення останньої з мовною моделлю світу / А. С. Зеленько
// Лінгвістика : зб. наук. праць / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. –
2006. – № 1 (7). – С. 8–12.
2007
77. Вчення акад. М. Я. Марра про мовну взаємодію як наукова
основа зіставного дослідженння мов / А. С. Зеленько // Науковий часопис
НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов.
Вип. 1. – Київ, 2007. – С. 7-10
Те
саме
[Електронний
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Режим
доступу:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2989 (дата звернення: 15.01.2020). –
Назва з екрана.
78. Концепт у лінгвістичній парадигмі синергетичного
детермінізму / А. Зеленько // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / МОН
Україн ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 4. –
С. 92–97.
79. Нова лінгвістична парадигма – наукова основа разрізнення
культурних парадигм / А. С. Зеленько // Слобожанська бесіда : матеріали І
регіональної наук.-практ. конф. (9 листоп. 2007 р.) / за ред. К. Д.
Глуховцевої. – Луганськ, 2007. – Вип. І.
80. Палеосемасіологічний аналіз акад. М. Я. Марра і зіставна
семасіологія / А. С. Зеленько // Проблеми зіставної семантики : зб. наук.
статей / Київський держ. лінгвістич. ун-т. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 52–55.
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81. Про необхідність реформування освітньої системи в Україні
/ А. С. Зеленько // Вісник Луганського національного педагогічного
університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки / Луган. нац. ун-т
імені Тараса Шевченка, Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка. –
2007. – № 11 (128), Ч. 1. – С. 163–169.
82. Проблеми культурологічного синергетичного аспекту
розгляду взаемозв'язку мови й свідомості (ще раз до питання про
загальнотеоретичну спадщину акад. М. Я. Марра / А. С. Зеленько // Вісник
Луганського національного педагогічного університету імені Тараса
Шевченка. Філологічні науки / Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка,
Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 13 (129). – С. 51–
65.
2008
83. Аспект, метод, прийом, процедура у діалектології / А. Зеленько
// Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. –
Ужгород, 2008. – Вип. 12: Українська діалектна лексика як об'єкт
словникарства та лінгвогеографії. – С. 134–137.
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саме
[Електронний
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Режим
доступу:
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