
ПАМ’ЯТІ УЧИТЕЛЯ... 
 

Ми всі колись були студентами. І залежно від того, наскільки нам був до душі предмет, 
обирали своє майбутнє, свою професію. 

Колектив викладачів Київського педагогічного завжди вирізнявся добором кадрів — адже 
не тільки глибокі знання давали у цьому вузі: головним було прищепити справжню любов до 
наукової дисципліни, щоб надалі кожен випускник зміг передати її часточку своїм 
вихованцям. Нас не тільки учили знати — нас учили любити. 

Мабуть, найбільше запам’ятався курс загального мовознавства. І не тому (навіть 
навпаки), що приваблював сам матеріал. Полюбилося інше. Ще на початку нашого навчання 
професор Пилинський провів дуже поширене нині і зовсім непопулярне тоді бліц-
опитування. На першій лекції усім студентам він запропонував відповісти на одне питання: 
який предмет (мова чи література) привів нас на філфак. На сто двадцять першокурсників 
лише один визнав, що улюбленим предметом є мова. Викладач усміхнувся і сказав: «Я певен, 
що скоро ви будете думати по-іншому». 

І ми крок за кроком опановували точну й тонку науку, яка вивчає сутність, будову, 
функціонування та розвиток мови. У цьому процесі пізнавання та відкриття нового — 
великий внесок Миколи Миколайовича Пилинського — Вченого та Педагога. 

Ми вперше зустрілися на другому курсі. Дізнавшись, що мовознавство буде читати сам 
завідувач кафедри, всі студенти з острахом чекали на першу лекцію. До аудиторії увійшов в і 
н -високий красивий чоловік років п’ятдесяти-п’ятдесяти п’яти. Затамувавши подих, ми 
чекали його перших слів. Вони були простими і ясними, а голос спокійним і лагідним. 
Справді, наш викладач мав особливий тембр голосу, а це в поєднанні з повільним темпом 
викладу і абсолютною логічністю у міркуваннях робило кожну його лекцію прикладом 
ораторського мистецтва. Заняття минали як одна мить. їх можна було слухати по дві, по три 
пари і абсолютно не втомлюватися. 

Кожна зустріч була очікуваною і приємною — година спілкування з Миколою 
Миколайовичем відкривала цілу епоху розвитку мовознавства. Він знайомив нас зі 
спадщиною основоположника психологічного напрямку в слов’янському мовознавстві — 
українського філософа, фольклориста О. О. Потебні, з ідеями загальної лінгвістики 
видатного швейцарського вченого Ф. де Соссюра, з поглядами чеського лінгвіста 
Б. Гавранка, посвячував у таємниці світової науки про мову. Саме з вуст М. М. Пилинського 
ми вперше почули про стандартизацію літературної мови, про традицію культури мови, про 
співвідношення системи і норми в розумінні абстрактних мовних рівнів. 

Від інших викладачів Миколу Миколайовича вирізняли такі якості, як надзвичайна 
повага до кожного слова студента, толерантність у ставленні до учнів, майстерність ведення 
дискусії. І ще — колосальний обсяг інформації, яку не звести у жодну енциклопедію. 
Вже згодом ми дізналися про науковий шлях нашого шанованого викладача. Закінчивши 
1955 року Київський університет, М. М. Пилинський працював над проблемами 
лексикології, лексикографії, культури мови, стилістики української мови. Доктор 
філологічних наук, професор, він протягом десяти років завідував відділом культури мови 
Інституту мовознавства АН УРСР. З 1987 року очолював кафедру російської мови 
Київського педагогічного інституту. 

М. М. Пилинський утверджував і розвивав поняття культури мови не лише як виховання 
мовних смаків, а як окремої дисципліни з чітко окресленим колом теоретичних питань. 
Серед цих питань — співвідношення між нормою і системою загальнонародної мови, 
існування варіантів норми, визначення основних критеріїв літературної норми. 

Можна довго перераховувати праці М. М. Пилинського і його надбання в галузі 
стилістики української мови. І хоч немає того, до кого хотілося б звернутися з вітальним 
словом, з теплими спогадами й почуттям великої шани вимовляю: «Дякую за науку —
Вченому й Педагогові». 

Оксана Ожигова 


