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«ІСТОРИЧНА ФОНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ>> ЮРІЯ 
ШЕВЕЛЬОВА ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ 

ФОНЕТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

У статті представлено відомості про видатного мовознавця 
ХХ століття Ю. Шевельова та його наукові здобутки в галузі 
фонології української мови. Науковий доробок мовознавця охоплює 
майже всі галузі науки про мову, однак у статті розглянута наукова 
праця Ю. Шевельова «!сторична фонологія українськоі· мови», в якій 
мовознавець описує доісторичний розвиток української фонологічної 
системи та ії еволюцію. 

Ключові слова: фонологічна система українськоі" мови, 
історична фонологія, звукозміни, монографія, Ю. Шевельов. 

До останнього часу дослідження фонологічної системи 
української мови залишається майже зовсім поза увагою науковців. 
Великий внесок в цей аспект мовознавства зробив Юрій 

Володимирович Шевельов. Отже, вважаємо за потрібне дослідити 
вклад видатного мовознавця в розвиток фонологічної системи 
української мови. Значну увагу вчений у своїх працях приділяє 
історичному розвиткові української мови. Мовознавець Грунтовно 
дослідив історичне становлення та формування української мови, 
запропонував власну періодизацію фонологічного розвитку 
української мови, він дослідив всі звукозміни, які відбулися від 
«протоукраїнського» до «сучасного» періоду, проаналізувавши 
фонетичні явища та системні зміни, що зумовили перехід від одного 
періоду до іншого. Мета статті - спираючись на працю Ю.В. 
Шевельова «Історична фонологія української мови», показати в чому 

є актуальність праці видатного мовознавця, які традиції ми можемо 
простежити та в чому полягає новаторство. 

Юрій Володимирович Шевельов - знаний у світі славіст, 
мовознавець і літературознавець (остання найповніша бібліографія 
його праць охоплює 872 назви), лауреат Національної Шевченківської 
премії, академік Національної академії наук України, почесний 
президент Української Вільної Академії Наук у США. Він належить 
до найвидатніших українських філологів ХХ століття. Лінгвістичний 
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I{btzanoK A.H. «HcmopuitecKlUl pononozua yKpau11cK020 R3blKa» 
JO. fileae.neaa U ee pOllb 8 cmaH08JleHUU yKpaUHCKOU ponemurteCKOU 
mepMunonozuu. B cmambe npeocmaeJZeno ceeoemm 06 U3eecmnoM 
f/3blKoeeoe XX eeT<.a JO. llieeeJLeee u e20 nay'lnbzx oocmu:>JCenuu e o6JZacmu 
· rj;onoJZ02uu yKpauncT<.020 Jl3blKa. Hay'lHble napa6omKu y'leno20 
oxeambzemom no'lmu ece o6llacmu nayKu o fl3blKe, oonaKo e cmambe 
paCCMOmpena nay•ma.R pa6oma Jo. llieee.neea «HcmopU'leCKa.R 
rj;onollo2Ufl yKpauncK020 Jl3bZKa», e Komopou y'lenbnl onucbzeaem 
OOUCmopulfeCKOe pmeumue yKpaUHCKOU rjJ01l0Jl02UlfeCKOU cucmeMbl U ee 
360Jl10lfU10. 

Kmotte8bte CJtoaa: <jJonollo2ul/ecKa.R cucmeMa yKpauncK020 Jl3bZKa, 
ucmopulfecKaR rf;onollo2UR, 3ffYKOU3MenenUR, Mono2pa<jJUfl, JO. llieee.nee. 

Tsyganok H.M. «A historical phonology of the Ukrainian 
language» by Y. Shevelov and its role in formation of ukrainian phonetic 
terminology . The article represent information about Yu. Shevelov a well 
known linguist of the XX century and his scientific achievements in the 
field of Ukrainian phonology. The area of the scientific research of the 
philologist embraces almost all fields of linguistics but this article is 
described the monograph «A historical phonology of the Ukrainian 
language» by Y. Shevelov, where author studied prehistoric development of 
the Ukrainian phonology system and its evolution. 

Key words: phonology system of Ukrainian, the historical phonology, 
sound changes, monograph, Yu. Shevelov. 
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