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ВИДАТНИЙ СУЧАСНИЙ МОВОЗНАВЕЦЬ ПРОФЕСОР 
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ БОНДАР 

(ОДЕСЬКА ЛІНГВІСТИЧНА ШКОЛА)

Статтю присвячено аналізу ґрунтовного наукового доробку і ви-
світленню основних віх життєвого шляху видатного науковця су-
часності, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафе-
дри української мови ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Івановича 
Бондаря, до кола зацікавлень якого входили такі розділи лінгвістики, 
як функціональна граматика, дериватологія, фонологія, лексикогра-
фія, термінознавство, лінгвістична екологія, діалектологія тощо.

Ключові слова: граматична категорія часу, функціонально-се-
мантичне поле, граматика, славістика, японістика, соціолінгвісти-
ка, діалектологія, лінгвоекологія.

О. І. Бондар народився 21 листопада 1952 року в місті Вознесенському 
Миколаївської області в родині вчителя української мови і літератури та 
бібліотекаря. Дід майбутнього вченого був вчителем математики. У шко-
лі хлопець навчався на «відмінно», захоплювався географією, хімією та 
філологічними дисциплінами.

Становлення науковця відбувалося в Одеському державному уні-
верситеті імені  І. І. Мечникова, де він навчався на українському відді-
ленні філологічного факультету (1970-1975). Молодий дослідник брав 
активну участь у роботі студентського наукового гуртка, студентських 
наукових конференціях в Одесі, Львові, Івано-Франківську, Ленінграді, 
неодмінно отримуючи нагороди та відзнаки. Вивчав польську мову і 
з групою студентів під керівництвом доцента А. Т. Бевзенко проходив 
мовну практику в Польщі, результатом чого стало написання кількох 
наукових праць для конкурсів студентських робіт, де майбутній науко-
вець досліджував українсько-російсько-польські словотвірні паралелі 
в зіставному аспекті. В студентські роки перекладав з польської мови 
українською твори Станіслава Лема («Футурологічний конгрес», низку 
оповідань). Згодом вступив до аспірантури, де ретельно працював над 
написанням кандидатської дисертації під керівництвом відомого профе-
сора С. П. Бевзенка. Рік працював учителем у вечірній школі № 2 міста 
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Апостолового Дніпропетровської області, потім повернувся до Одеси.
1979 року в Ужгородському університеті О. І. Бондар успішно за-

хистив кандидатську дисертацію «Структура демінутивних утворень у 
сучасній українській мові», яка засвідчила його широку обізнаність з 
методами й прийомами аналізу фактичного матеріалу, вміння експери-
ментувати, схильність до нових, нестандартних підходів при розв’язанні 
наукових проблем. Після захисту дисертації свою науково-педагогічну 
діяльність О. І. Бондар розпочав в Одеському державному університеті, 
обіймаючи посаду асистента кафедри української мови. З 1980 до 1982 
р. працював на посаді доцента цієї ж кафедри.

З жовтня 1982 р. кандидат філологічних наук, доцент О. І. Бондар 
став завідувачем кафедри української мови філологічного факуль-
тету ОДУ імені І. І. Мечникова. Разом зі своїм учителем професором 
С. П. Бевзенком брав участь в укладанні «Інверсійного словника україн-
ської мови» [1]. Активно займався науковою та педагогічною діяльніс-
тю. 

З 1992 до 1995 р. О. І. Бондар навчається в докторантурі. Після за-
кінчення докторантури продовжив працювати на посаді доцента кафе-
дри української мови. 1996 р. став член-кореспондентом Української 
Академії наук національного прогресу. 

Заглиблення науковця в проблематику функціонування та реалізації 
в мовленні онтологічної та граматичної категорії часу стало підґрунтям 
для всебічного дослідження різноструктурних засобів вираження тем-
поральності.

Результати вивчення структурування функціонально-семантичного 
поля (ФСП) часу, його зон, транспозиційних потенцій граматичних зна-
чень минулого, теперішнього й майбутнього часу, функцій граматичних 
форм повною мірою відбито в монографії «Темпоральні відношення в 
сучасній українській літературній мові: Система засобів вираження» [2]. 
Характерними ознаками цієї роботи є докладність представлення ре-
зультатів наукових пошуків, методична чистота лінгвістичного аналізу, 
майстерне експериментування з мовним матеріалом, широта викорис-
тання дослідницьких прийомів. Для об’єктивації висновків, за словами 
П. Ю. Гриценка, дослідник аналізував часове моделювання в текстах 
різних жанрів: у казках, у «Слові про Ігорів похід», у драмі Т. Шевченка 
«Назар Стодоля», у романі Ю. Яновського «Вершники» [3; 4]. Він праг-
нув з’ясувати, як розуміли час давні слов’яни [5; 6], при цьому виходячи 
у своїх пошуках на всеслов’янські мовно-культурні обшири [7, с. 180].

У 1998 році О. І. Бондар блискуче захистив докторську дисерта-
цію «Система і структура функціонально-семантичних полів темпо-
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ральності в сучасній українській літературній мові: Функціонально-
ономасіологічний аспект». Захист відбувся в Інституті української мови 
НАН України. В подальшому він неодноразово повертався до вивчення 
ФСП темпоральності, досліджуючи проблему часової локалізованості, 
категорію темпоральності у співвідношенні з категорією аспектуальнос-
ті, фазовістю, реалізацією граматичних значень у певних комунікатив-
них ситуаціях тощо [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. Важливою виявилася нова-
торська спроба моделювання темпоральних відношень, пов’язана з пе-
ретворенням динамічних мовних процесів у чітко визначені математич-
ні формули, що відбито в статті «Гіпотетико-дедуктивне моделювання 
темпоральних відношень» [10]. Незважаючи на граничну ясність засад і 
викладу міркувань, такий формат експлікації теоретичних узагальнень з 
граматики, на жаль, ще не має належного кола послідовників [7, с. 181].

Після захисту докторської дисертації він протягом року перебуває 
як науковий співробітник в університеті Санґьо-Дайґаку міста Кіото 
(Японія), де опановує японську мову (до речі, професор вільно володів 
англійською і польською мовами), знайомиться з національними тра-
диціями японців, їхньою культурою, освітою, наукою, мистецтвом, ре-
зультатом чого стає опублікована в 2003 р. (у співавторстві з японським 
професором С. Уемурою) книжка «25 кращих японських казок»  (Одеса, 
2004), перекладених із японської мови з ілюстраціями автора, а також 
серія науково-популярних публікацій про Японію «Листи українця з 
Японії» в міській пресі Одеси. Протягом 2004 р. у журналі іноземної лі-
тератури «Всесвіт» (№№ 3-12) надруковано цикл його публіцистичних 
статей про Японію під назвою «Японія очима українця» з фотоілюстра-
ціями автора. У 2007 р. у Харкові виходить велика ілюстрована науково-
популярна книга О. І. Бондаря «Всё про Японию». У співробітництві 
з відомим сходознавцем І. П. Бондаренком Олександр Іванович видає 
підручник «Лінгвокраїнознавство Японії» (К., 2012), наукові розвідки 
із зіставного мовознавства «Японські граматичні аналоги українського 
інфінітива», «Японські граматичні аналоги функцій інфінітива україн-
ського складеного дієслівного присудка», «Японсько-алтайські лексичні 
паралелі і ностратична прамова», «Японська мова як наслідок взаємодії 
мов ностратичної і австро-тайсько-австронезійської макросімей» та ін. 
[15; 16; 17]. 

2001 р. доктор філологічних наук, професор О. І. Бондар повертаєть-
ся на посаду завідувача кафедри української мови, на чолі якої був до 
останнього дня свого життя.

2012 р. (у рік свого шістдесятиліття), ніби підбиваючи підсумки сво-
єї дослідницької діяльності, Олександр Іванович упорядкував і опублі-
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кував збірник власних наукових статей «Мова: структура, суспільство, 
культура» (Одеса, 2012. − 230 с.), що містить близько тридцяти акту-
альних наукових розвідок, які розподілено за такими напрямами дослі-
джень: загальне мовознавство, українське мовознавство, а саме функціо-
нальна граматика, фонологія, словотвір, історичні дослідження, лінгвіс-
тика тексту, діалектологія, соціолінгвістика, культурологія; славістика, 
японістика, перекладознавство і навіть літературознавство. «Професор 
міг бути задоволений своїм багатолітнім доробком, який демонструє ва-
гомість ідей, тонкий аналіз різнопланових мовних явищ та обґрунтова-
ність новаторських висновків. А ще не могли не тішити широта охопле-
них об’єктів наукового аналізу – мова українська і мова японська, мовна 
політика і мовна екологія, традиційна культура і соціальна психологія, 
як і віднайдена не завжди звична оптика наукових спостережень і дібра-
ні прийоми аналізу; окрема захоплива сторінка творчості – переклади, 
есеїстка. Така різноаспектність не порушувала, а лише збагачувала вну-
трішню цілісність гармонійної особистості науковця», − слушно заува-
жує директор Інституту української мови НАН України П. Ю. Гриценко 
[7, с. 179].

Професор О. І. Бондар (у співавторстві з І. І. Сафоновою) у 2001 р. 
видає словник «Російсько-українсько-англійські відповідники» [18], 
а 2006 р. (у співавторстві з професором Ю. О. Карпенком і доцентом 
М. Л. Микитин-Дружинець) – підручник для вишів «Сучасна укра-
їнська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. 
Лексикологія. Лексикографія», який до сьогодні вважають однією з кра-
щих навчальних праць із зазначених дисциплін.

О. І. Бондар був членом ученої ради Одеського національного  універ-
ситету імені І. І. Мечникова, членом ученої ради філологічного факуль-
тету та двох спеціалізованих рад: в Одеському університеті із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 10.02.01 − 
«українська мова» й 10.02.04 − «германські мови» та в Кіровоградському 
університеті за спеціальністю «українська мова». Згодом він став чле-
ном спеціалізованої ради зі спеціальності 10.02.13 – «Мови народів Азії, 
Африки, аборигенних народів Америки та Австралії» в Інституті схо-
дознавства НАН України. Вчений був головним редактором фахового 
наукового збірника «Записки з українського мовознавства», а також чле-
ном редколегії ще чотирьох наукових журналів і збірників, у тому числі 
й наукового журналу НАН України «Українська мова».

О. І. Бондар активно проводив науково-педагогічну роботу з аспіран-
тами, здобувачами, студентами. Під його керівництвом підготовлено й 
захищено 13 кандидатських дисертацій. Він автор близько 200 наукових, 
публіцистичних, методичних робіт. Усе своє професійне життя він плідно 
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працював і як визначний науковець, і як мудрий наставник молодих до-
слідників, і як досвідчений викладач.

Наукові дослідження вченого охоплювали такі осно-
вні напрями, як функціональна граматика [19], дериватологія  
[20; 21], фонологія [22], лексикографія [23], термінознавство [24], 
перекладознавство [25], лінгвістика тексту [26], діалектологія  
[23; 27], історія української мови [28; 29], соціолінгвістика  
[30; 31], комп’ютерна лінгводидактика, а також зіставні дослідження 
української та японської мов [16; 17]. О. І. Бондар став фундатором ново-
го наукового напряму у лінгвістиці – лінгвоекології [32; 33; 34; 35; 36]. 
Він завжди брав активну участь у наукових конференціях різного рангу, 
в тому числі й зарубіжних. О. І. Бондар був керівником багатьох фунда-
ментальних дослідницьких тем кафедри української мови, з яких остан-
ня – «Дослідження усно-розмовних форм існування української мови», 
завданням якої є опис лексико-семантичної системи говорів Одещини, 
спрямований на з’ясування лексико-семантичних особливостей і тенден-
цій у розвитку говіркових систем у порівнянні з українською літератур-
ною мовою. Результатом роботи над плановою науковою темою кафедри 
стало видання «Словника українських говорів Одещини» (Одеса, 2011) за 
редакцією професора О. І. Бондаря, укладеного у співавторстві з колекти-
вом кафедри [27]. 

Не можна не згадати й доробок професора у науково-популярному 
жанрі, у якому так яскраво реалізувався його талант аналітика (зазвичай 
у гостро полемічній, іронічно конотованій формі), вміння наводити пе-
реконливі докази, підбирати вдалий ілюстративний матеріал, де відбито 
його цілковиту неупередженість і глибокий патріотизм.

За приклад візьмемо статтю О. І. Бондаря «Реформа українського пра-
вопису: за і проти» [37, с. 9], що міститься на цілому розвороті одеської 
газети «Думська площа». Уже вступна частина засвідчує справжню стур-
бованість автора порушеним питанням і налаштовує читачів на серйозну 
аналітику: «Перше запитання, яке постає в кожного, чи потрібна рефор-
ма правопису взагалі? Я як спеціаліст переконаний: потрібна. Одначе сам 
шлях проведення такої реформи викликає слушні нарікання. Адже за ко-
ротку історію незалежності України це вже робиться власне втретє. <…> 
Цілком зрозуміло, що така часта зміна норм не може не завдавати шкоди 
культурі українського мовлення, навіть учителі-україністи змушені раз по 
раз звертатися до книжки, аби уточнити нове написання, а більшість гро-
мадян просто автоматично стають неграмотними. Образно кажучи, ситуа-
ція в нас така: щоб вийти на вулицю в Європу, штани одягати треба, проте 
робимо ми це, як завжди, через голову».
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Активізувавши когнітивну й емоційну сфери сприйняття реципієнтів, 
автор знов ставить питання, спрямовуючи думки адресатів у потрібно-
му йому напрямку: «І все-таки чому ж правописна реформа потрібна?», 
переконливо доводячи необхідність реформи, формулюючи мету та за-
вдання цього процесу, знайомлячи читачів з історією становлення коди-
фікаційного, дескриптивного та прескриптивного напряму української 
лінгвістики. Він переконаний, що правопис 1928 року є найбільш при-
родним для системи української мови.

Далі фахівець аналізує доцільність найголовніших змін, що їх про-
понують у найновішому проекті правопису, поділивши їх на три великі 
групи: 1) безумовно слушні зміни, 2) зміни дискусійного характеру, 3) 
зміни, які приймати категорично не можна. Він чітко визначає і докладно 
пояснює читачам ті основні принципи, що мають бути реалізовані при 
укладанні новітнього варіанта правопису: точність відбиття правопис-
ними нормами закономірностей системи української мови; системність і 
регулярність самих правописних норм; ступінь урахування історичності 
норми; урахування відносно тривалої правописної традиції, що склала-
ся в тоталітарну добу; прийнятність правописної норми для українців у 
всьому світі.

До безумовно слушних змін професор уналежнює поновлення без-
підставно репресованої літери ґ, усунення подвоєння приголосних в 
іншомовних словах (тона, бруто, нето тощо), вилучення літери й у 
словах на кшталт маракуя, параноя, феєрверк тощо, уодноманітнення 
написання пів зі словами (скрізь окремо), поширення правила дев’ятки 
й на іншомовні власні назви.

До змін дискусійного характеру віднесено зміни щодо родового від-
мінка однини іменників ІІІ відміни та іменників із суфіксом -ен- ІУ 
відміни з заміною закінчення -і на -и (радости, соли, імени, племени) 
і детально обґрунтовує складність й історичні витоки цієї проблеми. 
Дискусійним є й запропоноване вживання и на початку деяких слів – ин-
ший, иржа, инакше (в основному перед н, р). До цього блоку відноситься 
й запропонована передача дифтонга аи в словах іншомовного походжен-
ня як ав – авдиторія, авкціон, павза тощо, а також поширення правил 
написання апострофа на слова іншомовного походження – б’юджет, 
вестиб’юль, ф’юзеляж і т. д. та передача іншомовного іа через ія – гені-
яльний, діялектика тощо.  

До змін, які не можна категорично приймати, О. І. Бондар відносить 
пропозицію відмінювати невідмінювані слова іншомовного походження 
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типу бюро, депо, кіно, метро. Автор іронічно питає у читача: «Як, на 
ваш погляд, звучить така фраза: Моя дружина працює у б’юрі, а дядько 
– у депі?» і додає, що аргумент авторів такий: слід наближати право-
пис до народно-розмовної стихії. Науковець експресивно контраргумен-
тує: «…це не народно-розмовна стихія, а стихія мовлення неграмотних 
людей, і наш обов’язок не опускатися до такого рівня, а підіймати цю 
стихію до рівня висококультурного мовлення». Так само вчений катего-
рично висловлюється щодо можливості паралельного написання анафе-
ма й анатема, міфи і міти, ефір і етер і т. д., бо ця пропозиція авторів 
(«Український правопис: Проект найновішої редакції», 1999) протирі-
чить засаді, заявленої ними: державна мова повинна мати стійкий пра-
вописний кодекс без жодних правописних варіантів. 

Треба зазначити лаконічність, логічність, яскраву публіцистич-
ність і глибоке теоретичне обґрунтування висловлених професором 
О. І. Бондарем пропозицій, зауважень, міркувань, його вміння «залуча-
ти» читачів до кола складних наукових проблем, апелюючи не тільки 
до розумової сфери, а й до емоційно-чуттєвого, аксіологічно-емоційного 
боку їхньої особистості. Він наполягає на необхідності проведення ре-
форми українського правопису, пропонує не квапитися з ухвалою но-
вого проекту (попередньо детально опрацювавши критерії необхідності 
тих чи інших змін, визначивши пріоритети цих критеріїв, розгорнувши 
культурно-просвітницьку роботу серед широких верств населення). 

Незважаючи на те, що статтю надруковано 2001 року, вона й досі не 
втратила своєї актуальності. На жаль, і дотепер ми не маємо такого пра-
вопису, такого вдосконаленого мовного кодексу – і як наслідок зіткає-
мося з «власним правописом» чи не у кожному видавництві, чи не на 
кожному телевізійному каналі тощо. І це дезорієнтує мовців і ніяк не 
сприяє підвищенню рівня мовної культури громадян України, якого так 
прагне кожен філолог-україніст. 

Пам’ять про самобутню, багатогранну, непересічну особистість 
Олександра Івановича Бондаря − видатного мовознавця сучасності, та-
лановитого дослідника і новатора у вирішенні низки найгостріших пи-
тань українського мовознавства, засновника нетрадиційних підходів до 
висвітлення і дослідження найактуальніших лінгвістичних проблем на-
завжди залишиться в думках і серцях усіх його вихованців (як студентів, 
молодих науковців, так і досвідчених викладачів), усіх тих, хто ознайом-
лений із безцінним доробком визначного вченого. 
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