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ПРОФЕСОР
СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ДОРОШЕНКО 

І ЙОГО НАУКОВІ ПРОСТОРИ

У березні 2019 року вшановуємо пам’ять, відзначаю-
чи 95-ту річницю від дня народження й 70 років науко-
во-педагогічної діяльності, відомого вченого-україніста, 
заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філо-
логічних наук, професора Сергія Івановича Дорошенка.

Вихованець Харківського державного педагогічно-
го інституту, С. І. Дорошенко майже 50 років працював 
у рідному виші (нині Харківський національний педаго-
гічний університет імені Г. С. Сковороди), продовжуючи 
наукові й освітні традиції одного з найстаріших педаго-
гічних навчальних закладів України, плідно розвиваючи 
наукові концепції видатних представників Харківської 
філологічної школи  – Ізмаїла Срезневського, Олексан-
дра Потебні, Дмитра Овсянико-Куликовського, Леоніда 
Булаховського, Олександра Білецького.

Народився Сергій Іванович Дорошенко 7  березня 
1924  року в  селі Обухівці Коренєвського району Кур-
ської області у родині робітника Івана Уласовича Доро-
шенка і його дружини Домни Дмитрівни, у якій від діда- 
прадіда розмовляли українською мовою. Семирічним 
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хлопчиком разом із родиною переїздить до 3-го україн-
ського будинку відпочинку (с. Занки), що в Зміївському 
районі Харківської області, на будівництві якого працює 
його батько.

Закінчив семирічну Геніївську школу, середню школу 
№1 міста Змієва Харківської області, досвідчені вчителі 
якої, як неодноразово згадував Сергій Іванович, уплину-
ли на визначення його майбутнього фаху.1

Улітку 1940 року випускник середньої школи Сергій 
Дорошенко, натхненний мрією стати вчителем-словес-
ником, приїхав подавати документи до Харківського пед- 
інституту, проте приймальна комісія йому відмовляє, 
оскільки на момент вступу юнак має лише шістнадцять 
років. Тільки з  дозволу директора навчального закла-
ду документи було прийнято і  абітурієнта допущено 
до вступних випробувань. 

Задумане таки здійснилося: С.  І.  Дорошенко  – ща-
сливий студент 1  курсу Харківського державного пе-
дагогічного інституту. Наполегливо й  зацікавлено на-
вчається він на  мовно-літературному факультеті, де 
викладання філологічних дисциплін здійснювалося 
в  традиціях харківської філологічної школи, започат-
кованої О.  О.  Потебнею та його однодумцями й  про-
довжуваної учнями й соратниками Л. А. Булаховського 
й О.  І. Білецького. Тоді курс зі вступу до мовознавства 
1 (див. У мереживі життя: професор С. І. Дорошенко / автор-укладач 
Т. В. Бєляєва. Харків, 2014. – 108 с. (С. 9)).
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читала доцент В.  П.  Невзорова, вступу до  літературоз-
навства – доцент Г. М. Гай, а основи сучасної української 
літературної мови викладав доцент (після Другої світової 
війни професор) Ф. П. Медведєв – вони були першими, 
хто відкрив у майбутнього професора потяг до лінгвіс-
тичної науки.

Проте 1941  року навчання переривається війною, 
і  першокурсник педагогічного інституту, Сергій Іва-
нович Дорошенко, вступає до  війська, де пліч-о-пліч 
із представникам різних націй і народностей долає фрон-
тові дороги визвольної війни, боронячи свою Вітчизну 
від фашистського загарбника.

Воював він у складі 3-го Українського фронту. Із ви-
звольними боями пройшов частину України, Молдавію, 
Румунію, Болгарію, Югославію, Угорщину й  завершив 
війну в Австрії, у передгір’ї Альп. Служив у 187 стрілець-
кому полку помічником командира взводу. Повернувся 
з війни у званні старшого сержанта і з двома медалями 
«За відвагу».

Одразу після демобілізації в грудні 1945 року С. І. До-
рошенко поновлюється студентом педагогічного інсти-
туту. Молодий фронтовик заглиблюється в  навчання, 
маючи велике прагнення надолужити втрачене за роки 
війни, відвідує гуртки, бере активну участь у  громад-
ській роботі.

Маючи природний потяг до декламування, він зміц-
нює й удосконалює свої навички на заняттях із виразного 
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читання під керівництвом майстра слова й  методиста 
О.М.  Омбелєва. Набутий досвід передусім стане йому 
в  нагоді в  шкільній практиці, у  вишівській, особливо 
на  заняттях із  виразного читання, а  пізніше відіб’ється 
й  у  теоретичних викладках створеного ним спеціально 
для педагогічних навчальних закладів навчального по-
сібника з культури і техніки виразного читання.

Із величезною вдячністю згадував С.  І.  Дорошенко 
своїх викладачів-наставників – видатних україністів, які 
того часу працювали у виші, О. Я. Петренка, Н. Я. Дні-
провську, І. Я. Журбу та інших за їхнє самовіддане слу-
жіння філології. Наукова ерудиція лекторів, незмінно 
підкріплювана посиланнями на власні наукові спостере-
ження й  здобутки, закладала в  студентів усвідомлення 
того, що сучасному вчителеві для успішного навчання 
недостатньо переказувати зміст підручника, він  – учи-
тель  – мусить шукати пояснення сутності мовних оди-
ниць, застосовуючи при цьому нові підходи до  їхнього 
тлумачення.

Вочевидь, так формувалось у  студента-філолога 
С.  І.  Доро шенка розуміння необхідності застосовувати 
науково-обґрунтований підхід у викладанні мови, у пра-
вильності якого він переконувався і як учитель, і як ви-
кладач педагогічного інституту, про що свідчать і участь 
його в наукових конференціях, і численні виступи з пу-
блікаціями. Так відбулося його прилучення до  науко-
во-педагогічної діяльності.
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1948 року, закінчивши навчання в Харківському дер-
жавному педагогічному інституті імені Г.  С.  Сковоро-
ди, здобуває фах учителя української мови і літератури. 
Цього ж року з  учительської посади в  Мереф’янській 
школі №  1 Харківської області розпочинається трудова 
біографія Сергія Івановича.

За рік стається переїзд до міста Суми, який буде доле-
носним у біографії майбутнього вченого.

***
1949 року Сергій Іванович Дорошенко був зарахова-

ний на  посаду асистента Сумського державного педа-
гогічного інституту імені А. С. Макаренка, а вже потім 
будуть посади старшого викладача, доцента, завідувача 
кафедри української мови, проректора з навчальної і на-
укової роботи.

Робота в Сумському педагогічному дає поштовх у ста-
новленні Сергія Івановича і як викладача-методиста, і як 
науковця. У цьому він завдячує долі, що звела його пе-
редусім із  Є.  М.   Марковським  – завідувачем кафедри, 
на якій довелося працювати, і  з директором Сумського 
інституту підвищення кваліфікації вчителів П. А. Сапу-
хіним, який залучив молодого перспективного викладача 
до пошуків нових методів і прийомів викладання україн-
ської мови в школі, де вчителі були змушені працювати 
в  умовах повсякденного діалектного чи російськомов-
ного оточення. 
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То ж перші кроки молодого мовознавця були спрямо-
вані на пошук шляхів подолання труднощів в освоєнні 
учнями шкільного курсу української мови. Поштовхом 
до цього став аналіз помилок вступників до Сумського 
педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка – випускни-
ків шкіл діалектного ареалу перехідних говорів, розта-
шованих на межі північного й південно-східного наріч, 
а  також тих, хто закінчив школи з  російською мовою 
навчання. 

Пізніше, уже після захисту кандидатської дисертації 
й обстеження говіркового розмаїття Сумщини, з-під пера 
С. І. Дорошенка вийде посібник під промовистою назвою 
«Боротьба за грамотність і культуру мови учнів в умовах 
діалектного оточення» (1956  р.), провідною тезою яко-
го була думка про те, що навчанню грамотного письма 
має передувати навчання правильної артикуляції звуків 
і слів відповідно до прийнятих орфоепічних норм укра-
їнської мови, ця думка згодом набула деталізації в іншо-
му його посібнику «Викладання фонетики української 
мови в школах із російською мовою навчання» (1959 р.). 
Не тільки в перші, а й у подальші роки його викладацької 
роботи побачили світ видання, призначені для шкіл, як-
от у 80-ті роки минулого століття навчальний посібник 
«Граматична стилістика української мови», рекомендо-
ваний шкільною програмою з української мови для по-
закласної роботи з учнями. У двохтисячних роках нау-
ково-методичний журнал «Вивчаємо українську мову 
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і літературу» опублікував добірку статей ученого з куль-
тури мовлення. Він на все життя залишився вірним пе-
реконанню про особливу, державницьку роль викладача 
педінституту, головна місія якого допомагати шкільному 
вчителеві. 

В аспірантурі (на навчання відводився лише один 
рік!) йому судилося бути в  стінах Київського держав-
ного університету імені Т.  Г.  Шевченка разом із  Аллою  
Петрівною Коваль (нині знаний професор Київського 
національного університету імені Т. Г. Шевченка), Оль-
гою Михайлівною Маштабей (після захисту тривалий 
час працювала доцентом Луганського педінституту), Іва-
ном Тимофійовичем Яценком (після аспірантури став 
доцентом Черкаського педінституту), Дмитром Петро-
вичем Батурським (після навчання – доцент Ніжинсько-
го педінституту). На засіданнях ученої ради філологічно-
го факультету університету аспірантам доводилося чути 
виступи колишніх харківських учених – Леоніда Арсено-
вича Булаховського, Олександра Івановича Білецького– 
і  твердо переконатись у  їхніх, майже легендарних, нау-
кових чеснотах та ерудиції. Членом тієї самої ради був 
і академік-поет Максим Тадейович Рильський.

Науковим керівником С.  І.  Дорошенка був Панас 
Силович Лисенко, старший науковий співробітник Ін-
ституту мовознавства АН УРСР, працівник відділу ді-
алектології, де працювали такі видатні діалектологи, як 
Федот Трохимович Жилко, Іван Олексійович Варченко, 
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Володимир Михайлович Брахновський, на  їхніх плечах 
тримався розвиток тогочасної української діалектології, 
у них учився майбутній професор.

Результатом навчання в аспірантурі, як і годиться, 
став успішний захист кандидатської дисертації на тему 
«Українські говори Путивльського і Буринського ра-
йонів Сумської області», що відбувся 1956 року. Захист 
відбувався в тому самому залі засідань ученої ради, ві-
домому кожному аспірантові. Опонували на  захисті 
член-кореспондент АН УРСР П. М. Попов і доцент Ки-
ївського державного університету імені Т.  Г.  Шевченка 
П. Д. Тимошенко, в обговоренні взяли участь І. О. Вар-
ченко, Ф. Т. Жилко, а на завершення дискусії з напутнім 
словом виступив Л. А. Булаховський.

Здійснений у  дисертації аналіз дифтонгів у  говірках 
Сумщини переконав молодого вченого у важливості до-
сліджень живої україномовної стихії й  надихнув його 
на подальші пошуки. Сергій Іванович і надалі наполег-
ливо працює в царині діалектології, видає низку статей, 
що побачили світ у 50-х, 60-х роках минулого століття. 
Окрім того, матеріали, зібрані ним у процесі підготовки 
дисертаційної роботи, прислужилися для словника діа-
лектної лексики Сумщини, які ввійшли до «Етимологіч-
ного словника української мови».

Іще були плани наукового пошуку, консультації із 
провідним діалектологом, завідувачем відділу діалекто-
логії Інституту мовознавства АН УРСР Федотом Трохи-
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мовичем Жилком, координатором діалектологічних до-
сліджень в Україні, проте життя внесло свої корективи.

1967 року С. І. Дорошенко отримує запрошення на ро-
боту до своєї alma mater – Харківського державного педа-
гогічного інституту імені Г. С. Сковороди, де він працюва-
тиме проректором з навчальної роботи (1967 – 1975 рр.), 
старшим науковим співробітником (1975  – 1977  рр.), 
доцентом кафедри української мови (1977  – 1979  рр.),  
завідувачем кафедри методики викладання філологічних 
дисциплін у початкових класах (1979 – 1989 рр.), профе-
сором кафедри української мови (1990 – 2018 рр.).

Цей період у житті професора вплине на зміну його 
наукової орбіти. Часто перебуваючи в  науковому ото-
ченні на численних конференціях, захистах дисертацій, 
слухаючи виступи таких відомих українських науков-
ців, як Л. А. Булаховський, І. К. Білодід, Д. Х. Баранник, 
М.  А.  Жовтобрюх, О.  С.  Мельничук, О.  Б.  Ткаченко та 
інші, а  почасти й  спілкуючись особисто чи листовно, 
проректор педінституту С.  І. Дорошенко наснажувався 
багатством теоретичних ідей, надихáвся роботою над 
докторською дисертацією. Ключова роль у переорієнту-
ванні наукового пошуку із царини діалектології на гра-
матичні студії належала саме М.  А.  Жовтобрюху, який 
запропонував досвідченому дослідникові взятись за на-
писання роботи. І він узявся. Це рішення було не про-
стим, але визначальним у його творчому житті.2

2 Наукові простори С. 6.



12

Тепер у центрі уваги перебуватимуть граматичні оди-
ниці мови, зокрема їхній окремий різновид – безсполуч-
никові складні речення. Докторська дисертація вченого, 
захищена 1982 року, була присвячена осмисленню грама-
тичної природи й функцій безсполучникового складного 
речення в різних стилях української мови.

Захистові дисертації традиційно передував вихід 
у світ монографії «Складні безсполучникові конструкції 
в сучасній українській мові» (1980 р.), що не тільки отри-
мала позитивну оцінку в журналі «Мовознавство», а й, 
пройшовши випробування в часі, залишається актуаль-
ною й на сьогодні: покликання на неї є в наукових видан-
нях не лише українських, а й російських дослідників. Це 
дозволяє стверджувати, що науковими вподобаннями 
Сергій Іванович продовжив школу своїх учителів, нау-
кові розвідки яких посідають чільне місце в  каталогах 
синтаксичних праць.

Докторська дисертація Сергія Івановича на тему «Без-
сполучникові складні речення в  сучасній українській 
мові» стала першою в українському і російському мовоз-
навстві працею, присвяченою доведенню висловленої 
в 50-ті роки М. С. Поспєловим ідеї про безсполучнико-
ві складні речення як тип складних речень, незалежних 
від сполучникових – складносурядних і складнопідряд-
них. Мета дослідження – не тільки обґрунтувати статус 
безсполучникових речень як окремого типу складних 
речень, а  й  довести реченнєвий, а  не текстовий їхній 
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характер, визначити види граматичного зв’язку між 
предикативними частинами, окреслити роль граматика-
лізованих одиниць у структурі складних речень безспо-
лучникового типу, запропонувати їхню класифікацію, 
вказати на  стилістичні функції і  поширеність у  стилях 
української мови не як стилістичних варіантів сполуч-
никових речень, а як повноцінних структур, що відпові-
дають стильовим вимогам.

Уперше висловлена і  доведена роль граматикалізо-
ваних засобів у  творенні безсполучникових речень як 
одиниць, що не в усьому мають семантичні й граматичні 
відповідники в  системі сполучникових складних кон-
струкцій. У роботі спростований поділ безсполучнико-
вих складних речень на речення з однотипними частина-
ми (або інакше – однорідного ряду) і з не однотипними 
частинами (або – неоднорідного ряду), до перших з яких 
поряд з реченнями перелічувальної семантики віднесені 
структури з  відношенням зіставності і  протиставності. 
Такий поділ безсполучникових складних речень збіга-
ється з розрізненням складносурядних і складнопідряд-
них речень, до  перших з  яких віднесені структури, що 
виражають, крім інших, зіставлення і протиставлення. 

Тим часом безсполучникові й  сполучникові речен-
ня не в  усьому схожі. Відсутність сполучників, за  яки-
ми визначається сурядність і  підрядність, вимагає 
такого критерію в  диференціації безсполучникових 
складних речень, який спирається на  їхню специфіку. 
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Вона  – у  функціональному відношенні предикативних 
частин, що й дозволило виокремити однофункціональ-
ні і  різнофункціональні речення. До перших віднесені 
одиниці перелічувальної семантики, здатні поширювати 
набір предикативних частин. Вони відповідають відкри-
тим структурам. Їм протиставлені закриті структури, 
до  яких належать речення з  відношенням зіставлення 
і  протиставлення: вони складаються з  двох різнофунк-
ціональних частин (одна становить тло для зіставлення 
чи протиставлення другої). У такому поєднанні предика-
тивних частин не може бути однотипного (однорядного) 
поширення. 

1984 року Сергій Іванович отримує вчене звання про-
фесора, і  починає формувати власну наукову школу, її 
вихованцями будуть 17  кандидатів філологічних наук, 
2 кандидати педагогічних наук, які стануть гідними про-
довжувачами ідей відомого вченого.

Від 1990 р. й до фатального 29 вересня 2018 року жит-
тя професора Сергія Івановича Дорошенка, його науко-
ва й  професійна діяльність були міцно пов’язані з  ка-
федрою української мови Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

***
Уся науково-педагогічна діяльність С.  І.  Дорошенка 

була чітко підпорядкована двом основним спрямуван-
ням: науково-методичному й науково-теоретичному.
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Праця в  школі наснажила його думкою про те, що 
застосовувані методи і  прийоми викладання шкільних 
дисциплін не завжди дієві, а  відтак є потреба в  пошу-
ках нових, ефективних підходів до  навчання україн-
ської мови. Так виникає науково-методичний напрям, 
який було розпочато ще за часів роботи С. І. Дорошенка 
в Сумському педінституті.

Отже, знання й урахування говіркових особливостей 
Сумщини дозволило вченому висловити низку цілком 
обґрунтованих рекомендацій і порад учителям Сумської 
області. Логічним наслідком пошуково-дослідної роботи 
над означеною проблемою прозвучала думка: «…щонай-
перше, необхідно звертати увагу на вироблення в молод-
ших школярів артикуляційної бази української літера-
турної мови».3

Ця ідея С.  І.  Дорошенка пізніше набула подальшого 
розвитку й утілення в практиці викладання української 
мови в  початковій школі. Доцільність її використання 
була доведена внаслідок наукового експерименту, репре-
зентованого в  дисертаційній роботі аспірантки Сергія 
Івановича Р. І Черновол-Ткаченко, а також підтверджена 
практикою багатьох класоводів міста Харкова, які пра-
цювали за  навчальною програмою з  української мови 
для трирічної школи з українською мовою викладання, 

3 (див. Наукові праці професора Сергія Івановича Дорошенка: До 
75-річчя від дня народження / Вступ. ст. Л. А. Лисиченко. – Харків, 
1999. 18 с. (С. 4)).



16

створеною в ході роботи над дисертацією, що передба-
чала освоєння російськомовними учнями орфоепічних 
норм української мови з перших уроків її вивчення, чого, 
на жаль, не було в чинній на той час шкільній програмі. 
Доведено також, що такий підхід до викладання забезпе-
чив міцні підвалини освоєння російськомовними шко-
лярами спочатку орфоепічних, а згодом і орфографічних 
умінь і навичок української мови.

Згадане дослідження не єдине в  низці тих, що під-
тверджують правильність науково-методичних підходів 
ученого до організації шкільної освіти. С. І. Дорошенко 
впродовж тривалого часу керував кафедрою методи-
ки викладання філологічних дисциплін у  початкових 
класах, що не могло не позначитися на  його наукових 
зацікавленнях. У ці ж роки була написана й  захищена 
кандидатська дисертація наслідувача ідей ученого  – 
С. П. Олійник, де знову була звернена увага на учнів ше-
сти-семирічного віку. Однак тепер і науковий керівник, 
і його вихованка зосереджуються на початковому етапі 
навчання наймолодших школярів, тобто на  засвоєн-
ні ними техніки письма й читання. Основою наукового 
експерименту було прагнення довести слушність того 
переконання вченого, що списування за пропонованим 
зразком – як одна із форм вироблення навичок грамот-
ного письма – має бути осмисленим, а не механічним. 

На противагу простому копіюванню пропонува-
лося використовувати осмислене письмо, що сприяє  
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не  тільки розвиткові мовлення учня, а  й  тренуванню 
уваги у  процесі читання і  записування прочитаного, 
зокрема, пропонувався алгоритм для вчителя: спочатку 
пояснити особливості написання зразка, а вже потім від-
творити його по пам’яті. Методика С. П. Олійник набула 
поширення в шкільній практиці викладання української 
мови як рідної.

Увага професора С.  І.  Дорошенка до  проблеми нав-
чання молодших школярів не обмежується досліджен-
нями його аспірантів. Логічним продовженням розпоча-
тих пошуків у методичній царині став критичний аналіз 
шкільних підручників для перших-четвертих класів, що 
пропонувались для середньої загальноосвітньої шко-
ли. У результаті цих переосмислень у журналі «Мовоз-
навство» вийшла стаття під назвою «Звуки чи фонеми 
вивчають учні?»4 У ній учений наголошував на  непра-
вомірності ототожнення фонеми і звука, а також напо-
лягав на  необґрунтованості застосування терміна «на-
півпом’якшені звуки», що широко використовується 
в шкільних підручниках з української мови, аргументу-
ючи свою думку, по-перше, неможливістю розрізняти 
на слух м’якість і напівм’якість приголосних і, по-друге, 
недоцільністю введення самого терміна «напівпом’як-
шені приголосні» до кола знань учнів загалом, а першо-
класників і  поготів!, оскільки заучування терміна «на-
півпом’якшені приголосні» жодною мірою не пов’язане 
4 (див. Мовознавство. – 1990. – № 2. – С. 46-50).



18

ні  з  усвідомленням орфоепічних норм, ні з  вивченням 
орфографічних правил. 

Самий факт залучення цього поняття до  шкільних 
практик є порушенням методичного критерію доціль-
ності в  застосуванні наукової термінології в  процесі 
навчання дітей, що, на  превеликий жаль, посилилося 
з друком альтернативних підручників. Про це професор 
С. І. Дорошенко заявив і на Всеукраїнській науково-прак-
тичній конференції в Полтаві 1992 року. У виступі серед 
іншого йшлося й  про те, що автори новітніх шкільних 
підручників з  метою підтримання «науковості» пропо-
нують учням п’ятого класу виділяти серед приголосних 
сонорні звуки, проте не згадуючи про них в  жодному 
із наступних параграфів. Тож чи доцільно учням дізна-
ватися про існування сонорних, якщо ці знання не під-
кріплються практично в поданих вправах та завданнях? 
Сергій Іванович дає однозначну відповідь: немає рації 
вводити до навчального джерела ті відомості, які не по-
трібні учням ні в процесі опанування усного літератур-
ного мовлення, ні у формуванні мовних умінь і навичок.5

Працюючи на  педагогічному факультеті керівником 
кафедри методики викладання філологічних дисциплін 
у початкових класах, С. І. Дорошенко не уникав пошуків 

5 (див. Критерію доцільності  – статус загальнодидактичного прин-
ципу // Сучасні аспекти дослідження граматики української мови 
і лінгвістичні основи викладання шкільного курсу: Тези Всеукраїн-
ської науково-практичної конференції. – Полтава, 1992. – С. 43-44).
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розв’язання проблем підготовки майбутніх учителів як 
у системі педагогічних училищ, так і в структурі педін-
ститутів. Наприкінці 80-х років ХХ ст. за розпоряджен-
ням Міністерства освіти УРСР С. І. Дорошенко очолює 
колектив відомих в Україні фахівців із початкового нав-
чання з  метою створення підручника для педучилищ 
і  педагогічних факультетів педінститутів «Методика 
викладання української мови», у якому він стає не тіль-
ки науковим редактором, а й автором одного із розділів 
«Методика читання». До слова, цей посібник витримав 
два видання (1989, 1992). У той самий час навчання учнів 
педучилищ української мови, методики її викладання, як 
і проведення державних іспитів із цих предметів відбу-
валося за програмами, розробленими С. І. Дорошенком 
(1984, 1987, 1989).

Студенти педагогічних училищ (коледжів) і  педаго-
гічних факультетів педуніверситетів із 1997 року засво-
юють культуру й  техніку усного мовлення за  єдиним 
в Україні посібником «Основи культури і техніки усного 
мовлення», який витримав уже три видання.

Помітним є внесок професора С. І. Дорошенка й у під-
готовку майбутніх учителів-словесників. Прагнення до-
помогти студентам філологічних факультетів в оволодін-
ні мовознавчими курсами виявилось у тому, що він став 
автором низки навчальних посібників, за якими до цьо-
го часу майбутні філологи опановують лінгвістичну тео-
рію. Коли в навчальних планах філологічних факультетів 
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педагогічних інститутів з’явився навчальний предмет 
«Стилістика української мови», Сергій Іванович створив 
навчальний посібник «Практикум з  курсу стилістики 
української мови» для студентів-заочників (1967).

Захоплення науковця стилістикою загалом було до-
волі плідним. Він склав програму до  вишівського кур-
су зі стилістики (1965, 1971), відгукнувся рецензіями 
на публікації, присвячені питанням стилістики, зокрема, 
на  книгу А.  П.  Коваль «Практична стилістика україн-
ської мови» (1968), а також на академічний том «Сучасна 
українська літературна мова: Стилістика» (1974), згодом 
за його авторства з’явилася книга для учнів «Граматична 
стилістика української мови» (1985).

1974 року першокурсники відділень української мови 
і літератури університетів і педагогічних інститутів на-
решті отримали можливість знайомитись із проблемами 
загального мовознавства за  посібником «Вступ до  мо-
вознавства». Варто наголосити, що в  п’ятдесяті-шіст-
десяті роки минулого століття студенти-першокурсни-
ки не мали ні підручника, ні посібника з  курсу «Вступ 
до мовознавства», оскільки однойменна книга академіка 
М. Я. Калиновського (1947 р.) стала на ту пору бібліогра-
фічним раритетом. Тоді-то, щоб усунути цю прогалину, 
С. І. Дорошенко разом із П. С. Дудиком опублікували по-
сібник «Вступ до мовознавства», де 16 із 17,2 друкованих 
аркушів належать С. І. Дорошенкові, а вже 2006 року за од-
ноосібного його авторства побачив світ рекомендований 
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до  використання в  педагогічних вишах посібник «За-
гальне мовознавство», написаний відповідно до  нової 
програми курсу «Вступ до мовознавства».

У дев’яностих  – двохтисячних роках студенти-філо-
логи писали курсові й дипломні роботи за методичними 
рекомендаціями, створеними професором С.  І.  Доро-
шенком (1999 р.), а посібник під назвою «Основи лінгвіс-
тичних досліджень» (2001 р.) став у нагоді ще й аспірант-
ській спільноті.

Однак робота над навчально-методичною пробле-
матикою  – це лише одна сторона наукової творчості 
вченого. Друга  – це його науково-педагогічний доро-
бок, зумовлений певними науковими зацікавленнями. 
Вони пов’язані передусім із  вивченням безсполучнико-
вих складних речень у сучасній українській мові. Цьому 
типу складних речень присвячена докторська дисерта-
ція, монографія й десятки статей. Теоретична вагомість 
опублікованої 1980  року у  видавництві «Вища школа» 
книги «Складні безсполучникові конструкції в сучасній 
українській мові», як зазначає професор Л. А. Лисичен-
ко6, полягає не тільки в тому, що названі речення впер-
ше в  українському мовознавстві піддавалися моногра-
фічному вивченню, а й у тому, що вчений запропонував 
аргументовані докази щодо їхньої граматичності. Таке 

6 (див. Наукові праці професора Сергія Івановича Дорошенка: До 
75-річчя від дня народження / Вступ. ст. Л. А. Лисиченко. – Харків, 
1999. 18 с. (С. 7)).
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потрактування безсполучникових структур суттєве, 
по-перше, з  погляду усвідомлення їхнього незалежного 
статусу від сполучникових складних конструкцій, на від-
міну від традиційного підходу, за якого безсполучникове 
речення усвідомлювалось як сполучникове, але без спо-
лучника, а по-друге, для усвідомлення їхнього реченнє-
вого, а не текстового характеру, на чому наголошувалось 
в академічних граматиках. 

У монографії й  у  дисертації вперше в  україністиці 
звернена увага на  те, що формування значень безспо-
лучникових складних речень спирається на  видо-ча-
сові й  часово-способові форми вираження присудків 
предикативних частин, на порядок розташування в ре-
ченні предикативних частин, на розміщення слів у них, 
на  участь частин мови у  створенні відношень преди-
кативних частин, на  інтонацію в  усному мовленні. Усі 
перелічені засоби професор С.  І.  Дорошенко називає 
граматизованими одиницями складних речень безспо-
лучникового типу7. Опора на граматизовані синтаксичні 
засоби дозволила вченому уточнити класифікацію смис-
лових типів безсполучникових складних речень, які він 
поділив на речення з однофункціональними частинами 
(це структури з  перелічувальною семантикою) і  речен-
ня з різнофункціональними частинами, в числі яких ви-
значено три групи: речення із  зіставно-протиставним 
7 (див. У мереживі життя: професор С. І. Дорошенко / автор-укладач 
Т. В. Бєляєва. Харків, 2014. – 108 с. (С. 52))
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типом відношень, речення із пояснювальним значенням 
і речення з відношенням детермінації. 

Перші з  них  – це конструкції відкритого типу, дру-
гі – речення закритих структур. Такий поділ безсполуч-
никових складних одиниць видається більш логічним 
і аргументованим ніж той, за яким речення поділялись 
на однотипні (зі значенням переліку, зіставлення й про-
тиставлення) і різнотипні (з’ясувально-об’єктні, наслід-
ково-причинові, причиново-наслідкові, пояснювальні, 
приєднувальні і  допустові), оскільки він за  своєю сут-
ністю збігається з  розрізненням сполучників (склад-
носурядних і  складнопідрядних), за  такого підходу 
не  враховувалась своєрідність побудови безсполучни-
кових складних конструкцій. Концепція С. І. Дорошенка 
про граматичність складних безсполучникових струк-
тур знайшла підтримку і схвалення серед представників 
синтаксичної науки.

Положення вченого про безсполучникові складні 
речення як окремий не залежний від складносурядних 
і  складнопідрядних тип складних структур і  вчення 
про їхню граматичність успішно розвивають його учні. 
Зокрема, О.  Л.  Степул уточнила поняття зіставності 
і  протиставності в  системі безсполучникових речень. 
Н.  М.  Чернушенко, дослідивши окремий різновид без-
сполучникових структур, виявила нові ознаки умовного 
способу, завдяки яким зреалізований граматичний зв’я-
зок підрядності в окремих моделях умовно-наслідкових 
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безсполучникових складних реченнях, чим значно роз-
ширила наукове розуміння безсполучниковості. 

Граматичність безсполучникових складних речень 
із відношенням пояснення доведена і в дисертації Є. І. За-
гревського. У  ній дослідник доповнює новими даними 
твердження І.  Р.  Вихованця про граматичний зв’язок 
в  об’єктно- і  суб’єктно-з’ясувальних безсполучникових 
реченнях, звернувши увагу передусім на функцію опор-
ного слова із  сильною валентністю як препозитивного 
компонента в  структурі складного безсполучникового 
утворення.

Роль окремих лексичних груп як граматизованих за-
собів в  організації безсполучникових складних речень 
довели учні й послідовники С. І. Дорошенка: Г. І. Гамова 
щодо засобів вираження мети в сучасній українській лі-
тературній мові, О. В. Глотова, здійснивши функціональ-
но-стилістичний аналіз категорії причиновості.

Унесок у  розв’язання низки теоретичних питань 
функційного синтаксису, семантики і  стилістики здійс-
нили інші представники наукової школи професора До-
рошенка: Н.  В.  Кринська, яка репрезентувала цілісний 
аналіз синтаксичної категорії наслідку, чим розширила 
наукову характеристику складних речень із  компонен-
том наслідку; О. О. Тєлєжкіна, яка довела реченнєвість 
складних безсполучникових конструкцій із  компонен-
том обґрунтування; Т. В. Бєляєва, у дисертаційній роботі 
якої розглянуто проблеми пошуку варіантів і синонімів 
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у  системі складних речень із  відношенням умови й  на-
слідку; С. О. Марцин уперше у вітчизняному мовознав-
стві дослідила стильову і  стилістичну роль безсполуч-
никових складних речень, а дослідження Ю. Г. Барабаш, 
здійснене на основі складних речень із часовим компо-
нентом, стало своєрідним внеском у  розвиток синтак-
сичної стилістики. 

Наукові ідеї професора стосувалися не тільки теорії 
безсполучниковості, він виявляв постійний інтерес і до 
інших проблем граматичної науки, пов’язаних із  син-
таксисом. Цікавить його, зокрема, граматичний статус 
дієприслівника як самостійної морфологічної одиниці 
і  розрізнення понять «приєднання» й  «парцеляція». Не 
випадково предметом дослідження колишньої аспірант-
ки Л. К. Лисак стала проблема стильового використан-
ня і  стилістичної ролі обставини, вираженої одинич-
ним дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом, 
а, наприклад, у  дисертації С.  В.  Мясоєдової розкрито 
мовний механізм імпліцитного вираження спонукан-
ня, що уможливило поглиблення пізнання категорійних 
особливостей української мови, сприяло доповненню 
вчення про типи речень і дало поштовх до подальшого 
осмислення певних теоретичних питань функціонально-
го синтаксису, семантики, стилістики.

Пізнанню граматичної системи української мови 
присвячені роботи аспірантів: О.  І.  Ващенко, яка ви-
значає теоретичні засади валентної і  невалентної 
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сполучуваності іменників-відад’єктивів; Н. О. Карпенко, 
яка характеризує багатофункційність дієслівно-імен-
них сполук, наголошуючи насамперед на  їхній стиліс-
тичній універсальності. У річищі синтаксичних студій 
виконана й дисертаційна робота М. Й. Алексєюк, у якій 
здійснено спробу вивчення загальних закономірностей 
і тенденцій розвитку номінативної системи української 
мови загалом, а  також визначено потенційні можливо-
сті слова і словосполучення  порівняно із синтаксичним 
найменуванням осіб. До завдань, поставлених у  роботі 
колишньої аспірантки (зараз професора) Т. П. Беценко, 
належало спостереження за особливостями функціону-
вання іменників як складників атрибутивних сполучень 
у віршованій мові поетів-шістдесятників.

Коло наукових інтересів С.  І.  Дорошенка окреслене 
питаннями фонетики, граматики, стилістики, культури 
мовлення. Не дивно, що він не стоїть осторонь обгово-
рення питань про внесення змін до «Українського пра-
вопису», обстоюючи у своїх виступах передусім інтереси 
кожного пересічного українця.

Постійно перебуваючи в науковому пошуку, він від-
чуває потребу в спілкуванні із сучасниками, талановити-
ми дослідниками української мови молодшої генерації: 
І.  Р.  Вихованцем, П.  Ю.  Гриценком, К.  Г.  Городенською, 
Н. В. Гуйванюк, П. С. Дудиком, С. Я. Єрмоленко, А. П. За-
гнітком, В. С. Калашником, Т. А. Космедою, Л. А. Лиси-
ченко, С.  В.  Ломакович, Л.  І.  Мацько, О.  А.  Олексенко, 
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М. І. Степаненком, В. Д. Ужченком, К. Ф. Шульжуком та 
ін. Вивчає їхні праці, пише рецензії, здійснює консуль-
тації й  постійно «поповнює свою наукову скриньку» 
україніста.8

Упродовж усієї наукової діяльності Сергій Іванович 
Дорошенко перебував на  вістрі наукової думки, утілю-
ючи здобуте багатство знань у наукові праці й спонука-
ючи сучасних дослідників до  дискусій. Так, у  розвідці 
про статус дієприслівника висловлене його переконання 
про наявність підстав уважати дієприслівник окремою 
частиною мови. Розвідки, що стосуються фонетики, 
містять заперечення деяких поширених в  академічних 
виданнях і вишівських посібниках тверджень, зокрема, 
щодо трансформації губно-губного звука [w]; існуван-
ня в  українській мові напівпом’якшених приголосних. 
Учений обстоює здатність певних дзвінких приголосних 
до оглушення в кінці слова як одну з ознак фонетичної 
системи української мови, підкріплюючи цю тезу при-
кладами римування з творів Т. Шевченка.

Сергій Іванович Дорошенко пройшов велику славну, 
майже столітню, путь від сільського школяра до профе-
сора, здолав усі сходинки викладацької кар’єри – шкіль-
ний учитель, асистент викладача, викладач, старший 
викладач, доцент, професор, завідувач кафедри, прорек-
тор вищого навчального закладу – і наукової ієрархії – 
кандидат філологічних наук, доктор філологічних наук, 
8 Наукові простори С. 6
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заслужений діяч науки і техніки України, удостоєний ви-
соких нагород у воєнний і мирний час. На всіх посадах, 
які йому доводилось обіймати, він завжди сумлінний 
і  дисциплінований, у  спілкуванні з  колегами й  учнями 
коректний і  доброзичливий, разом із  тим вимогливий 
і принциповий.

***
Сергій Іванович Дорошенко  – людина, вимір жит-

тя якої стоїть поза рамками епохи: його інтелігентність 
і ерудованість, його відповідальність і виваженість, його 
непересічність і  виняткова скромність, його наукова 
принциповість і  толерантність були своєрідною осно-
вою і мірилом усіх його дій і вчинків, вони є орієнтирами 
й для його учнів та послідовників.

Професор навчав не тільки науковим істинам і теоре-
тичним постулатам. Сергій Іванович був для нас прикла-
дом, взірцем, ідеалом, який хотілося наслідувати в усьо-
му  – і  в стосунках з  рідними, учнями, колегами, адже 
гостинність, доброзичливість, щирість, приязнь  – риси 
його вдачі.

Вихований у  доброзичливому ставленні до  тих, хто 
його оточував, він був люблячим чоловіком і турботли-
вим батьком, ніжним дідусем, був передусім людиною, 
Людиною з великої літери.

На вістря вітального слова, написаного в  2006  році 
давнім другом професором В. С. Калашником з нагоди 
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дня народження Сергія Івановича Дорошенка, піднесе-
на правдива історія про неповторну життєву путь три-
валістю майже століття, пройдену достойною Людиною, 
Учителем, Ученим.

Життя прожить – не поле перейти.
Вам довелось долати мінне поле.

Тож мовимо слова: «Спасибі, доле,
За оберіг і поклик висоти!»

У творчості висот – земна основа.
Вас чесний труд привів до верховин.

І нині Ви, Вкраїни вірний син,
Між корифеїв на Олімпі слова.
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЄВОЇ  
Й ПРОФЕСІЙНОЇ БІОГРАФІЇ  

ПРОФЕСОРА С. І. ДОРОШЕНКА

Сергій Іванович Дорошенко народився 7  березня 
1924  року в  селі Обухівці Коренєвського району Кур-
ської області в родині Івана Уласовича і Домни Дмитрів-
ни Дорошенків.

1931 – 1940   Навчання в семирічній Геніївській шко-
лі й  у  Зміївській середній школі №  1 
на Харківщині.

1940 – 1941   Навчання на  першому курсі філологіч-
ного факультету Харківського педаго-
гічного інституту.

1941 – 1945   Участь у бойових діях на фронті у складі 
3-го Українського фронту. Був нагоро-
джений двома медалями «За відвагу».

1945 – 1948   Навчання на  філологічному факультеті 
Харківського державного педагогічного 
інституту імені Г. С. Сковороди.
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1946   Нагородження медаллю «За перемогу 
над Німеччиною у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 рр.».

1948 – 1949   Призначення за  розподілом на  посаду 
вчителя української мови та літератури 
в Мереф’янську школу № 1 Харківської 
області.

1949 – 1967   Викладання в  Сумському держав-
ному педагогічному інституті імені 
А. С. Макаренка.

1949  Призначення на  посаду асистента ка-
федри української мови Сумського 
педінституту.

1953 – 1954   Навчання в  аспірантурі Київсько-
го державного університету імені 
Т. Г. Шевченка.

1956  Захист кандидатської дисертації на здо-
буття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук (тема дисертації 
«Українські говірки Путивльського і Бу-
ринського районів Сумської області»). 
Дисертація стала першою монографіч-
ною спробою опису говірок Сумщини.

1962 Присвоєння вченого звання доцента.
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1962 – 1965   Призначення на посаду проректора з на-
вчальної і наукової роботи в Сумському 
державному педагогічному інституті 
імені А. С. Макаренка.

1964   Нагородження почесним знаком «Від-
мінник народної освіти УРСР».

1965-1967   Обрання за конкурсом на посаду завіду-
вача кафедри української мови Сумсько-
го державного педагогічного інституту 
імені А. С. Макаренка.

1967 – 2018   Викладання в Харківському державному 
педагогічному інституті імені Г. С. Ско-
вороди (нині національний університет).

1967 – 1975   Призначення на посаду проректора з на-
вчальної роботи Харківського держав-
ного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди.

1972   Нагородження медаллю А. С. Макарен-
ка за багаторічну успішну роботу з під-
готовки кваліфікованих педагогічних 
кадрів.

1974   Нагородження почесним знаком «От-
личник просвещения СССР».

1975 – 1977   Переведення на  посаду старшого на-
укового співробітника Харківського 
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державного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди за наказом Мініс-
терства освіти УРСР у  зв’язку із  напи-
санням докторської дисертації.

1977 – 1979   Призначення на  посаду доцента кафе-
дри української мови ХНПУ (ХДПІ) 
ім. Г. С. Сковороди.

1979 – 1989   Робота на посаді завідувача кафедри ме-
тодики викладання філологічних дисци-
плін у початковій школі.

1982   Захист дисертації на  здобуття науко-
вого ступеня доктора філологічних 
наук (тема дисертації «Безсполучникові 
складні речення в  сучасній українській 
мові»). Перше у вітчизняному мовознав-
стві доказове монографічне досліджен-
ня безсполучникових складних речень 
як окремої граматичної структури.

1983   Присвоєння наукового ступеня доктора 
філологічних наук.

1984  Присвоєння вченого звання професора.

1985   Нагородження почесною грамотою Мі-
ністерства освіти УРСР.

1985   Нагородження орденом Вітчизняної 
війни ІІ ступеня.



34

1988 – 2016   Членство в редколегії фахового науково-
го видання «Лінгвістичні дослідження»: 
Збірника наукових праць Харківського 
національного педагогічного універси-
тету імені Г. С. Сковороди.

1989 – 1990   Призначення на  посаду професора ка-
федри методики викладання філоло-
гічних дисциплін у  початковій школі 
ХНПУ (ХДПІ) ім. Г. С. Сковороди.

1989 – 2005   Член спеціалізованої вченої ради 
К.113.24.02 із захисту дисертацій на здо-
буття наукового ступеня кандидата пе-
дагогічних наук у  Харківському націо-
нальному педагогічному університеті 
імені Г. С. Сковороди.

1990 – 2018   Професор кафедри української мови 
ХНПУ (ХДПІ) ім. Г. С. Сковороди.

1990  Лауреат премії імені Г. С. Сковороди.

1991 – 1995   Член спеціалізованої вченої ради 
К.113.24.01 із захисту дисертацій на здо-
буття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук у  Харківському дер-
жавному педагогічному інституті імені 
Г. С. Сковороди.
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1992   Присвоєння почесного звання «Заслу-
жений діяч науки і техніки України».

1996 – 2003   Член спеціалізованої вченої ради 
Д.64.053.03 із захисту дисертацій на здо-
буття наукового ступеня доктора філо-
логічних наук у  Харківському держав-
ному педагогічному університеті імені 
Г. С. Сковороди.

1992 – 2018   Член редколегії видання «Збірник 
Харківського історико-філологічного 
товариства».

1999   Нагородження орденом «За мужність» 
відповідно до  Указу Президента Укра-
їни № 1329/99 щодо відзнак ветеранам 
війни.

1999   Обрання дійсним членом (академіком) 
Міжнародної кадрової академії члена 
європейської мережі національних ін-
формаційних центрів з  академічного 
визнання й  мобільності Ради Європи / 
ЮНЕСКО.

1999 – 2018   Заступник головного редактора фахо-
вого наукового видання «Лінгвістичні 
дослідження»: Збірника наукових праць 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.



36

3 грудня1999  Призначення довічної державної сти-
пендії Розпорядженням Президента 
України № 300/99-рп «Про призначен-
ня довічних державних стипендій ви-
датним діячам освіти»

2001  Почесна грамота імені президента На-
укового товариства імені Шевченка 
Михайла Грушевського (Нью-Йорк, 
1 жовтня 2001 р.).

2003 – 2016   Член спеціалізованої вченої ради 
К.64.053.05 із  захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня канди-
дата філологічних наук у Харківському 
національному педагогічному універ-
ситеті імені Г. С. Сковороди.

2003 – 2018   Член редакційної колегії всеукраїн-
ського науково-методичного журналу 
«Вивчаємо українську мову та літера-
туру» ВГ «Основа».

2004   Почесна грамота Харківської обласної 
профспілкової організації працівників 
освіти і науки України.

2005 – 2008   Почесний член спеціалізованої вче-
ної ради К.113.24.02 із  захисту дисер-
тацій на  здобуття наукового ступеня 
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кандидата педагогічних наук у Харків-
ському національному педагогічному 
університеті імені Г. С. Сковороди.

2008   Почесна відзнака Харківського націо-
нального педагогічного університеті 
імені Г. С. Сковороди «Срібна медаль» 
за особистий внесок у підготовку вчи-
тельських кадрів.

2010  Дипломант ХІІ-го обласного конкур-
су «Вища школа Харківщини  – кращі 
імена в номінації «Викладач фундамен-
тальних дисциплін»».

2010   Почесна грамота Міністерства освіти 
і науки України учаснику бойових дій 
і з нагоди 65-річниці Дня Перемоги.

2010   Почесна грамота Міністерства освіти 
і  науки України за  особистий внесок 
у підготовку кадрів. 

2013   Переможець у  номінації «Людина 
року  – 2013. Взірець у  житті» ХНПУ 
імені Г. С. Сковороди 

2014   Відзнака Президента України – медаль 
«70 років визволення від фашистських 
загарбників».
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ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ЖИТТЯ,  
НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА ДОРОШЕНКА І 
РЕЦЕНЗІЇ НА ДРУКОВАНІ ПРАЦІ ПРОФЕСОРА

1975
Жовтобрюх  М.  А. С.  І.  Дорошенко, П.  С.  Ду-

дик «Вступ до  мовознавства» К.: «Вища школа», 
1974» (рецензія) // Українська мова і  література 
в школі. – 1975. – № 3. – С. 93-95.

Ткаченко  В. С.  І.  Дорошенко, П.  С.  Дудик «Вступ 
до мовознавства» К.: «Вища школа», 1974. – 276 с.» (ре-
цензія) // Мовознавство. – 1975. – № 5. – С.  93-95.

1981
Авксентьєв Л., Калашник В. Дорошенко С.  І. Склад-

ні безсполучникові конструкції в  сучасній укра-
їнській мові.  – Харків: Вид-во при Харк. ун-ті ви-
давн. об-ня Вища школа, 1980.  – 150 с. (рецензія) // 
Мовознавство. – 1981. – № 3. – С. 93-94.

1986
Очеретяний  А.  Д. Дорошенко  С.  І. Граматич-

на стилістика української мови.  – К., Рад. школа, 
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1985. – 197 с. (рецензія) // Українська мова і література 
в школі. – 1986. – № 10. – С. 78-79.

1995
Літературна Харківщина: Довідник. – Харків: Майдан, 

1995. – С. 137.

1997
Хто є хто в  Україні: Бібліографічний словник.  – К., 

1997. – С. 84.

1998
Выдающиеся педагоги высшей школы г.  Харько-

ва: Библиографический словарь.  – Харьков: Глобус, 
1998. – С. 243-244.

1999
Наукові праці професора Сергія Івановича Доро-

шенка: До 75-річчя від дня народження / Переднє сло-
во Л. А. Лисиченко. – Харків: ЗАТ «Харківська друкарня 
№ 16», 1999. – 18 с.

2003
Даниленко А. І. Предикати, відмінки і діатези в укра-

їнській мові: історичний і типологічний аспекти. – Хар-
ків: Вид-во: ОКО, 2003. – С. 22.

Саяний М. С. Твої люди, Зміївщино. – Харків: Райдер, 
2003. – С. 44.
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2004
Вашуленко М. Слово про мого старшого друга // Пе-

дагогічна газета. – 2004. – № 4. – С. 7.
Героїчні сторінки історії. – Зміїв, 2004. – С. 163-164.
Кузнецов Ю. Слово про мого учителя // Педагогічна 

газета. – 2004. – № 4. – С. 7.
Лисиченко  Л.  А. На сторожі рідного слова // Диво-

слово. – № 9. – С. 64-65.
Людина, якій вдалося здійснити мрії // Освіта. –  

2004. – № 10. – С. 15.
Саяний М. С. Дорошенко – науковець і педагог // Вісті 

Зміївщини. – 2004. – № 10. – С. 4.
Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник / Гол. 

ред. В. Б. Звагельський. – 2-е вид., пер. і доп. – Суми: РВО 
«Ас-Медіа», Сумський державний університет, Видавни-
чий дім «Формант», 2004. – С. 13-17.

Українська мова: Енциклопедія. К.: Українська енци-
клопедія, 2004. – С. 149-150.

2006
Діти  – сенс наших спільних майбутніх прагнень // 

Вісті Зміївщини: Районна інформаційна газета.  – №  65 
(9563), 22.08.2006. – С. 4.

Професори Харківського національного педагогічно-
го університету ім. Г. С. Сковороди. – Харків: Видавни-
чий дім «Відомі імена», 2006. – С. 43.
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2009
Беценко  Т. Сергій Іванович Дорошенко як учений, 

учитель і людина у моєму житті // Наукові простори: ви-
брані праці. – Харків: «Нове слово», 2009. – С. 470-471.

Вугрич В. П. Людина, спілкування з якою приносить 
радість // Наукові простори: вибрані праці.  – Харків: 
«Нове слово», 2009. – С. 473-475.

Гетьманець  М.  Ф. Сорок один рік пліч-о-пліч // На-
укові простори: вибрані праці.  – Харків: «Нове слово», 
2009. – С. 461-463.

Євдокімов В. І. Шановному наставнику і другу // На-
укові простори: вибрані праці.  – Харків: «Нове слово», 
2009. – С. 453-454.

Кочан    І., Захлюпана  Н. Українські лінгводидакти 
крізь призму часу: Словник-довідник.  – Львів: ПАІС, 
2009. – С. 107-108.

Кузнєцов Ю. Б. Учений-мовознавець і педагог // Осві-
та України. – 2009. – № 18-19. – С. 7.

Лисиченко Л. А., Олексенко О. А., Плиско К. М. Нау-
кові простори вченого // Наукові простори: вибрані пра-
ці. – Харків: «Нове слово», 2009. – С. 455-461.

Лисиченко Л. А., Стасевський С. Б. У нас нема зерна 
неправди за собою // Філологічні студії: Збірник науко-
вих праць / За заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Харків, 
2009. – С. 3-6.
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Микитюк  О.  М. Слово про вчителя, колегу, старшо-
го друга // Наукові простори: вибрані праці.  – Харків: 
«Нове слово», 2009. – С. 454-455.

Новиков А. О. Золоті літа ювіляра // Вивчаємо україн-
ську мову та літературу. – 2009 – № 6. – С. 38-39.

Новиков А. О. Слово пошани ювілярові // Початкова 
школа. – 2009 – № 3. – С. 56-57.

Новиков А. Слово про вчителя // Наукові простори: 
вибрані праці. – Харків: «Нове слово», 2009. – С. 465-468.

Прокопенко  І.  Ф. Людина з  великої літери // Нау-
кові простори: вибрані праці.  – Харків: «Нове слово», 
2009. – С. 452-453.

Саяний М. С. Видатні люди Зміївщини. Частина І. – 
Харків: Кроссроуд, 2009. – С. 26.

Таран О. Відкритий лист ювілярові Сергієві Іванови-
чу Дорошенку // Наукові простори: вибрані праці. – Хар-
ків: «Нове слово», 2009. – С. 472-473.

Учений, мовознавець і  педагог // Українська мова 
й  література в  середніх школах, гімназіях, ліцеях та 
колегіумах. – 2009 – № 3. – С. 79.

Харченко М. І. Вдячний долі, яка послала мені тако-
го вчителя // Наукові простори: вибрані праці. – Харків: 
«Нове слово», 2009. – С. 468-469.
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2013
Дорошенко Сергій Іванович // Українська грама-
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та-Принт», 2016. – С. 3.

2018
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Ветеран війни і ветеран праці  
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Сергій Іванович — член спеціалізованої вченої ради, 2017 рік
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