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МихайлоМихайло АндрійовичАндрійович
ЖовтобрюхЖовтобрюх

(17. ХІ 1905, с. Ручки, тепер Гадяцького р-ну
Полтавської обл. – 16. ХІІ 1995, Київ) – відомий
мовознавець, фахівець із фонетики, граматики
й історії української мови. Доктор філол. наук
(1964), професор (1965). Після закінчення

Дніпропетровського інституту народної освіти (1929), викладав у
Запорізькому педінституті. 
У 1937–1941 і 1944–1948 рр. – доцент Київського педінституту. 
Згодом завідував мовознавчими кафедрами в педінститутах Тюмені, 
Бухари та Черкас. У 1959–1982 рр. – завідувач відділу теорії
української літературної мови Інституту мовознавства ім. 
О.О. Потебні АН УРСР. Водночас (у 1960–1985 рр.) – професор
Київського педінституту ім. О.М. Горького. 



РозкривРозкрив рольроль періодичноїперіодичної пресипреси уу становленністановленні українськоїукраїнської
літературноїлітературної мовимови тата їїїї нормнорм. . ДавДав вичерпнийвичерпний діахронічнийдіахронічний описопис

звуковоїзвукової системисистеми українськоїукраїнської мовимови уу єдностієдності їїїї фонетичногофонетичного тата
фонематичногофонематичного аспектіваспектів. . ІніціаторІніціатор іі організаторорганізатор написаннянаписання
академічноїакадемічної праціпраці ««СучаснаСучасна українськаукраїнська літературналітературна мовимови»»
((уу 5 5 кнкн., 1969., 1969––1973). 1973). АвторАвтор підручниківпідручників длядля вищоївищої школишколи, , вв якихяких
відображуваввідображував останніостанні досягненнядосягнення науковонауково--теоретичноїтеоретичної думкидумки. . 
ЛауреатЛауреат преміїпремії імім. . ІІ.. ФранкаФранка (1985). (1985). 

АвторАвтор численнихчисленних працьпраць ізіз проблемпроблем сучасноїсучасної
українськоїукраїнської мовимови ((фонетикафонетика, , словотвірсловотвір, , 
морфологіяморфологія, , синтаксиссинтаксис), ), історіїісторії українськоїукраїнської
мовимови йй українськогоукраїнського мовознавствамовознавства, , 

стилістикистилістики, , культурикультури мовимови, , соціолінгвістикисоціолінгвістики, , 
порівняльноїпорівняльної граматикиграматики східнословсхіднослов’’янськихянських
мовмов, , діалектологіїдіалектології російськоїросійської мовимови..



ІІ вв праціпраці, , іі нана відпочинкувідпочинку, , іі вв щастіщасті, , іі вв горігорі ––
завждизавжди нашенаше життяжиття повпов''язанеязане зз мовоюмовою

ММ. . ЖовтобрюхЖовтобрюх

ЛітератураЛітература
пропро життєвийжиттєвий іі творчийтворчий шляхшлях



Жовтобрюх М.А. 
Автобіографія / М.А. Жовтобрюх. – Полтава, 1989. – 59 с.

Степаненко М. І.
Наукова спадщина мовознавця
Михайла Жовтобрюха / 
М. І. Степаненко. - Полтава : ВАТ
"Видавництво Полтава", 2007. - 432 с.

Степаненко М. І.
Патріарх українського мовознавства
(до 100-річчя від дня народження професора

Михайла Жовтобрюха) / 
М. І. Степаненко. - Полтава : АСМІ, 2005. - 113 с. 



 ГрищенкоГрищенко АА.  ".  "ЯкаЯка радістьрадість -- вертатисявертатися вв юністьюність" (" (СловоСлово пропро МихайлаМихайла
ЖовтобрюхаЖовтобрюха) /) / АА.. ГрищенкоГрищенко, , ММ.. СтепаненкоСтепаненко //// ЗоряЗоря ПолтавщиниПолтавщини.. ––
2005.2005. –– №№ 174.174. –– СС. 3.. 3.

 ГрищенкоГрищенко АА.  .  ВеликийВеликий зодчийзодчий нана нивіниві українськогоукраїнського мовознавствамовознавства
// АА.. ГрищенкоГрищенко, , ММ.. СтепаненкоСтепаненко //// УкраїнськаУкраїнська мовамова йй літературалітература
вв середніхсередніх школахшколах, , гімназіяхгімназіях, , ліцеяхліцеях тата колегіумахколегіумах.. –– 2005.2005. –– №№ 77––8.8. ––
СС. 156. 156––163.163.

 МацькоМацько ЛЛ.  .  КласикКласик українськогоукраїнського мовознавствамовознавства // ЛЛ.. МацькоМацько
//// ПедагогічнаПедагогічна газетагазета.. –– 2005.2005. –– №№ 12.12. –– СС. 7.. 7.

 СтепаненкоСтепаненко ММ. . ІІ.  .  РіднаРідна мовамова -- йогойого життяжиття ((штрихиштрихи додо портретапортрета
професорапрофесора МихайлаМихайла ЖовтобрюхаЖовтобрюха) /) / ММ.. ІІ.. СтепаненкоСтепаненко //// СловСлов''янськийянський
збірникзбірник.. –– ПолтаваПолтава, 2005., 2005. –– ВипВип. IV.. IV. –– СС. 217. 217––227.227.

 ГрищенкоГрищенко АА.  .  МихайлоМихайло ЖовтобрюхЖовтобрюх // АА.. ГрищенкоГрищенко //// ДивословоДивослово.. ––
2006.2006. –– №№ 6.6. –– СС. 37. 37––39.39.

 СтепаненкоСтепаненко ММ.  .  ОднимОдним однаодна вв душідуші любовлюбов... /... / ММ.. СтепаненкоСтепаненко //// ОсвітаОсвіта.. ––
2006.2006. –– №№ 2626––27.27. –– СС. 13.. 13.

 ХватковаХваткова СС.  .  ГенезаГенеза українськоїукраїнської мовимови уу гіпотезахгіпотезах тата концепціяхконцепціях
мовознавцівмовознавців XIXXIX--XX XX столітьстоліть // СС.. ХватковаХваткова, , ГГ.. ОнуфрієнкоОнуфрієнко //// ПерсоналПерсонал
((укрукр. . поштапошта).). –– 2006.2006. –– №№ 11.11. –– СС. 40. 40––45.45.

 ЛазаренкоЛазаренко ОО.  .  ПрезентувалиПрезентували книгукнигу пропро мовознавцямовознавця МихайлаМихайла
ЖовтобрюхаЖовтобрюха // ОО.. ЛазаренкоЛазаренко, , ТТ.. АлєксандроваАлєксандрова //// ВечірняВечірня ПолтаваПолтава.. ––
2008.2008. –– №№ 47.47. –– СС. 3.. 3.



 ЖовтобрюхЖовтобрюх ММ. . АА.  .  ВідбиттяВідбиття процесупроцесу становленнястановлення фонологічноїфонологічної системисистеми
українськоїукраїнської літературноїлітературної мовимови уу творахтворах ГГ..СС. . СковородиСковороди // ММ.. АА.. ЖовтобрюхЖовтобрюх
//// МовознавствоМовознавство.. –– 1972.1972. –– №№ 4.4. –– СС. 59. 59––70.70.

 ВалюхВалюх ЗЗ.  .  ЛінгвістичнаЛінгвістична ПолтавщинаПолтавщина // ЗЗ.. ВалюхВалюх, , ЛЛ.. УкраїнецьУкраїнець ////
РіднийРідний крайкрай : : наукнаук. . публіцпубліц. . художхудож..--літліт. . альманахальманах // ПолтаПолтавв. . держдерж. . педпед. . 
інін--тт імім. . ВВ. . ГГ. . КороленкаКороленка ; ; голгол. . редред. . ВВ. . ПащенкоПащенко.. –– ПолтаваПолтава, 1999., 1999. –– №№ 1.1. ––
СС. 119. 119––121.121.

 СтепаненкоСтепаненко ММ. . ІІ.  .  МихайлоМихайло АндрійовичАндрійович ЖовтобрюхЖовтобрюх: : людиналюдина, , педагогпедагог, , 
ученийучений // ММ.. ІІ.. СтепаненкоСтепаненко //// ІсторіяІсторія ПолтавськогоПолтавського педагогічногопедагогічного
інститутуінституту вв особахособах : : матеріалиматеріали конфконф., ., присвяченоїприсвяченої 8080--річномурічному ювілеюювілею
інін--туту // ПолтаПолтавв. . держдерж. . педпед. . інін--тт імім. . ВВ. . ГГ. . КороленкаКороленка.. –– ПолтаваПолтава, 1995., 1995. ––
СС. 113. 113––116.116.

 ЖовтобрюхЖовтобрюх ММ. . АА.  .  СамійленкоСамійленко СтепанСтепан ПилиповичПилипович // ММ.. АА.. ЖовтобрюхЖовтобрюх
//// ІсторіяІсторія ПолтавськогоПолтавського педагогічногопедагогічного інститутуінституту вв особахособах : : матеріалиматеріали
конфконф., ., присвяченоїприсвяченої 8080--річномурічному ювілеюювілею інін--туту // ПолтаПолтавв. . держдерж. . педпед. . інін--тт
імім. . ВВ. . ГГ. . КороленкаКороленка.. –– ПолтаваПолтава, 1995., 1995. –– СС. 153. 153––155.155.

 ЖовтобрюхЖовтобрюх ММ. . АА.  .  МовознавствоМовознавство нана кафедрахкафедрах вищихвищих шкілшкіл республікиреспубліки
(1967(1967--1977) /1977) / ММ.. АА.. ЖовтобрюхЖовтобрюх //// МовознавствоМовознавство.. –– 1977.1977. –– №№ 5.5.

 КривоносКривонос ІІ.  .  СпасибіСпасибі, , професорепрофесоре! /! / ІІ.. КривоносКривонос //// РадянськаРадянська освітаосвіта.. ––
1976.1976. –– №№ 27 27 листоплистоп..

 КривоносКривонос ИИ.  .  СпасибоСпасибо, , профессорпрофессор! /! / ИИ.. КривоносКривонос //// БиблиотекарьБиблиотекарь.. ––
1977.1977. –– №№ 8.8.



 КуликКулик ОО.  .  ДарунокДарунок, , якомуякому немаєнемає ціниціни // ОО.. КуликКулик //// ЗоряЗоря ПолтавщиниПолтавщини.. ––
1982.1982. –– №№ 18 18 липлип..

 КушнірКушнір СС.  .  ЖовтобрюхЖовтобрюх зз берегівберегів ХоролуХоролу // СС.. КушнірКушнір //// ГолосГолос УкраїниУкраїни.. ––
2001.2001. –– №№ 9 9 листлист.. –– СС. 13.. 13.

 СтепаненкоСтепаненко ММ.  .  ЕнциклопедіяЕнциклопедія ""ПолтавікаПолтавіка" " пропро вченихвчених мовознавцівмовознавців
// ММ.. СтепаненкоСтепаненко //// РіднийРідний крайкрай : : альманахальманах ПолтавПолтав. . держдерж. . педпед. . унун--туту
іменіімені ВВ. . ГГ. . КороленкаКороленка // гологоловв. . редред. . ММ. . СтепаненкоСтепаненко.. –– ПолтаваПолтава, 2013., 2013. –– №№ 1 1 
(28).(28). –– СС. 148. 148––157.157. –– РежимРежим доступудоступу: : 
httphttp://://dspace.pnpu.edu.uadspace.pnpu.edu.ua//bitstreambitstream/123456789/1986/1//123456789/1986/1/Stepan.pdfStepan.pdf. . 

 БаландінаБаландіна НН. . ФФ.  .  ММ..АА..ЖовтобрюхЖовтобрюх якяк дослідникдослідник мовимови українськоїукраїнської пресипреси
// НН.. ФФ.. БаландінаБаландіна //// РіднийРідний крайкрай : : альмальм. . ПолтавПолтав. . держдерж. . педпед. . унун--туту
іменіімені ВВ. . ГГ. . КороленкаКороленка // гологоловв. . редред. . ММ. . СтепаненкоСтепаненко.. –– ПолтаваПолтава, 2012., 2012. ––
№№ 2 (27).2 (27). –– СС. 75. 75––82.82. –– РежимРежим доступудоступу: : 
httphttp://://dspace.pnpu.edu.uadspace.pnpu.edu.ua//bitstreambitstream/123456789/1867/1//123456789/1867/1/Baland.pdfBaland.pdf. . 

 БудаговБудагов РР. . АА.  .  ПортретыПортреты языковедовязыковедов XIX XIX -- XX XX вввв.. : : изиз историиистории
лингвистическихлингвистических ученийучений // РР.. АА.. БудБудаговагов ; ; редред. . ВВ. . НН. . ЯрцеваЯрцева.. –– ММ.. : : НаукаНаука, , 
1988.1988. –– 320 320 сс..

 ЖовтобрюхЖовтобрюх ММ. . АА.  .  АвтобіографіяАвтобіографія // ММ.. АА.. ЖовтобрюЖовтобрюхх.. –– КК.. : [: [бб. . вв.], 1989..], 1989. ––
120 120 сс..

 СтепаненкоСтепаненко ММ. . ІІ.  .  ПатріархПатріарх українськогоукраїнського мовознавствамовознавства ((додо 100100--річчяріччя відвід
днядня народженнянародження професорапрофесора МихайлаМихайла ЖовтобрюхаЖовтобрюха) /) / ММ.. ІІ.. СтепаненкСтепаненкоо.. ––
ПолтаваПолтава : : АСМІАСМІ, 2005., 2005. –– 113 113 сс.. –– ПриватнаПриватна книгарнякнигарня МиколиМиколи СтепаненкаСтепаненка..

 СтепаненкоСтепаненко ММ. . ІІ.  .  НауковаНаукова спадщинаспадщина мовознавцямовознавця МихайлаМихайла ЖовтобрюхаЖовтобрюха
// МиколаМикола ІвановичІванович СтепаненкоСтепаненко.. –– ПолтаваПолтава : : ВАТВАТ ""ВидавництвоВидавництво ПолтаваПолтава", ", 
2007.2007. –– 432 432 сс.. –– ПриватнаПриватна книгарнякнигарня МиколиМиколи СтепаненкаСтепаненка..



ЛюбитиЛюбити мовумову іі добредобре знатизнати їїїї ––
поняттяпоняття взаємозввзаємозв’’язанеязане

ММ. . ЖовтобрюхЖовтобрюх

ТворчийТворчий доробокдоробок



ЙогоЙого підручникипідручники ізіз сучасноїсучасної
українськоїукраїнської мовимови

іі історичноїісторичної граматикиграматики
неодноразовонеодноразово перевидавалисяперевидавалися
іі зараззараз єє однимиодними зз основнихосновних

уу фаховійфаховій підготовціпідготовці вчителіввчителів..

МаріяМарія СеменюченкоСеменюченко

ВінцемВінцем багаторічнихбагаторічних трудівтрудів сталистали тристатриста …… працьпраць
[[ММ..АА. . ЖовтобрюхаЖовтобрюха]],, середсеред якихяких –– десяткидесятки

монографіймонографій іі підручниківпідручників длядля вузіввузів. . 
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