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Н ародився 14 жовтня 1958 р. в с. Великосе-
лецьке Оржицького району Полтавської об-
ласті. Закінчив Великоселецьку восьмирічну 

школу (1974), Кременчуцьке педагогічне училище (1978), 
філологічний факультет Полтавського державного пе-
дагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1982), аспі-
рантуру Київського державного педагогічного інституту 
ім. О. М. Горького (нині — Національний педагогічний уні-
верситет ім. М. П. Драгоманова) (1989). Викладав укра-
їнську мову й літературу в Великобудищанській середній 
школі Диканського р-ну Полтавської обл. З 1985 р. пра-
цює в Полтавському педагогічному університеті (нині — 
Полтавський національний педагогічний університет): 
асистентом (1985–1986), старшим викладачем (1989–
1992), доцентом (1992–2005), професором (з 2005), за-
відувачем кафедри української мови (з 1989), першим 
проректором (1991–1995), деканом факультету філоло-
гії та журналістики (2005–2009). У 2009 р. Миколу Івано-
вича Степаненка обрали ректором цього вишу.

Миколі Івановичу довелося очолити ПНПУ ім. В. Г. Ко-
роленка в непростий період. Перебіг процесів розбудо-
ви незалежної Української держави й адаптації системи 
вищої освіти країни до умов європейського та світового 
освітнього простору поставив перед колективом завдан-
ня долучення до реалізації націо нальної концепції ви-
щої педагогічної освіти, перегляду структурно-змістових 
складників навчально-виховного процесу, забезпечен-
ня особистісно зорієнтованого та соціально детерміно-

ваного освітнього простору національного університету 
як середовища самореалізації кожного студента й кож-
ного викладача. За роки ректорства Миколи Івановича 
Степаненка зміцніла матеріальна база вишу, вагомо зріс 
науковий потенціал професорсько-викладацького ко-
лективу, примножилися добрі традиції. Нині в універси-
теті працюють 35 докторів наук; щорічно відбуваються 
захисти близько 30 докторських і кандидатських дисер-
таційних досліджень. Ректор приділяє постійну увагу ре-
алізації завдань із підтримки молодих учених, дбає про 
стимулювання студентської науки, налагодження плідної 
міжнародної співпраці з провідними вишами й наукови-
ми установами світу. Він невтомно піклується про ефек-
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тивність і якість освітнього й виховного процесу на всіх 
рівнях підготовки фахівців і кадрів вищої кваліфікації, 
соціальне забезпечення студентів і працівників навчаль-
ного закладу.

Микола Іванович Степаненко — доктор філологіч-
них наук із напряму підготовки 10.02.01 — українська 
мова (з 2005), професор (з 2005), дійсний член Ака-
демії наук вищої освіти України (з 2008), член спеціа-
лізованих учених рад Інституту української мови НАН 
України та Харківського національного педагогічно-
го університету імені Г. С. Сковороди, експертної ради 
з гуманітарних та соціальних наук Державної акреди-
таційної комісії, Національної правописної комісії при 
Національній академії наук України.

За редакцією вченого вийшло понад 40 моногра-
фій і збірників наукових праць. Він є головним ре-
дактором альманаху «Рідний край», наукових збір-
ників Полтавського національного педагогічного 
університету «Історична пам’ять», «Філологічні нау-
ки», «Педагогічні науки», «Витоки педагогічної май-
стерності»; членом редакційної колегії низки пері-
одичних видань: «Українська мова» Інституту укра-
їнської мови НАН України, «Український керамоло-
гічний журнал» Інституту керамології (відділення 
 Інституту народознавства НАН України), «Психоло-
гія особистості» Інституту педагогічної освіти і осві-
ти дорослих НАН України, «Методичні діалоги» ви-
давництва «Світоч».

Микола Іванович проводить значну просвітниць-
ку роботу за межами України: він налагодив творчі 
контакти з діаспорою Чехії, Санкт-Петербурга, Уфи, 
Придністров’я; організував і став учасником міжна-
родного проекту «Цінності. Демократія. Освіта» (Шве-
ція, Данія, Великобританія, Росія, Україна). Має подя-
ки від Української національно-культурної автономії 
Санкт-Петербурга за значний особистий внесок у збе-
реження та відродження української культури, тради-
цій і звичаїв у Санкт-Петербурзі.

Коло наукових зацікавлень Миколи Іванови-
ча широке: мовознавство, літературознавство, лінг-
вокультурологія, лексикографія, лінгводидактика, 
крає знавтсво. Він дебютував у великій науці пере-
довсім як лінгвіст-граматист: досліджує проблеми 
граматики української мови, зокрема багаторівневу 
організацію речення (монографії «Прикметниково-
іменникові словосполучення в сучасній українській 
мові: фор мально-синтаксичний і семантичний ана-
ліз», (1992), «Взаємодія формально-граматичної 
і семантичної валентності у структурі словосполу-
чення та речення», (1997). У колі лінгвістів висо-
ку оцінку здобула монографія «Просторові поши-
рювачі у структурі простого речення» (2004), у якій 
окреслений лінгвістичний статус категорії лока-
тивності у співвідношенні з її філософським тлума-
ченням, з’ясоване місце цієї категорії в семантико-
синтаксичній структурі речення.

Упродовж багатьох років Микола Степаненко пра-
цює над проблемою історії української мови. У нау-
кових колах не залишилася непоміченою його ціка-
ва, інформативно розлога й національно зорієнто-
вана книга «Історія української мови» (1998), у якій 

по-новаторськи висвітлено еволюцію українського 
лінгвогенезу, ґрунтовно схарактеризовано мовну си-
туацію в Україні крізь призму чинників, що вплинули 
на її формування.

Учений не обійшов увагою й важливих соціолінг-
вістичних питань, пов’язаних зі зміною мовної ситуації 
в незалежній Україні. Він зосередив свої дослідницькі 
зусилля навколо таких наболілих проблем, як мовна 
ситуація, мовна політика, мовне законодавство. У різ-
ний час як реакція на зміни в суспільстві з’являлися 
його праці «Закон «Про мови в Українській РСР»: при-
чини прийняття, основні положення» (1991), «Наці-
ональна мова і відродження нації» (1996), «Україн-
ська мова й сучасна мовна ситуація в Україні » (1998), 
«Щоб залишитися українцями в серці України: до ана-
лізу мовної ситуації на Полтавщині» (1999), «Без рід-
ної мови ми — ніхто» (2008), «Мудрість — у мові» 
(2008). Багатогранність інтересів, глибока обізнаність 
у культурно-мистецькому, політичному житті країни, 
наснаженість енергетикою малої батьківщини щоден-
но формують внутрішній неспокій науковця, змушу-
ють шукати причини неповнокровного утвердження 
української мови в державотворчому процесі.

Професор М. І. Степаненко належить до когорти 
вчених із широким дослідницьким діапазоном. З-під 
його пера вийшли ґрунтовні літературознавчі праці, 
присвячені творчості видатного письменника Олеся 
Гончара. У монографії «Публіцистична спадщина Оле-
ся Гончара: мовні, навколомовні й деякі інші пробле-
ми» (2008) різноаспектно висвітлена динаміка мовної 
ситуації в колишній Українській РСР і в уже незалеж-
ній самостійній Україні, з’ясовані актуальні проблеми 
сучасної соціо- та етнолінгвістики, схарактеризоване 
значення в українському мовно-культурному контек-
сті творчості Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Олек-
сандра Довженка. В іншій монографії — «Літератур-
ний простір «Щоденників» Олеся Гончара» — розкри-
ті особливості українського літературного процесу 
ХХ–початку ХХІ ст. в особах, визначені місце й роль 
у ньому таких майстрів слова, як Павло Тичина, Юрій 
Яновський, Микола Бажан, Петро Панч, Остап Вишня, 
Василь Симоненко, Іван Драч, Борис Олійник, Ліна 
Костенко, Віталій Коротич, Дмитро Павличко, Григір 
Тютюнник; у контексті шістдесятництва вияскрав-
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лений публіцистичний   набуток Івана Дзюби;  окрема 
сторінка присвячена взаєминам, які склалися між 
Олесем Гончаром та Михайлом Шолоховим; висвіт-
лені також маловідомі сторінки життєпису та твор-
чості, незнані аспекти громадянської позиції пись-
менників старшої та молодшої генерацій. У науково-
му виданні «Світ в оцінці Олеся Гончара: аксіосфера 
щоденникового дискурсу письменника» (2012) на ді-
арійному матеріалі за семантичним принципом укла-
дений реєстр описових найменувань людей, а також 
подій і фактів, які яскраво маніфестують знакові віхи 
української та світової історії від найдавніших часів 
і до наших днів, розкривають роль її творців — окре-
мих особистостей і народу загалом. Доповнюють цей 
цикл досліджень численні статті, а також науково-
популярна праця «Духовний посил Олеся Гончара 
(за матеріалами «Щоденників» письменника)» (2009), 
у якій представлена своєрідна збірка крилатих ви-
словів, упорядкованих за тематичним принципом, 
що мають різний ступінь афористичності та лаконіч-
но й емоційно передають судження письменника про 
світ, який нас оточує.

Окреме місце в науковому пошуку Миколи Сте-
паненка посідає вивчення мови творів письменників 
(Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Панаса 
Мирного, Миколи Куліша, Олеся Гончара, Петра Ро-
тача), ролі полтавських говорів у формуванні нової 
української літературної мови (студія «Полтавсько-
київський діалект — підмурівок української націо-
нальної літературної мови» й ін.), мовної ситуації на 
Полтавщині в різні часи (дослідження «Духовність 
у мові», «Мовна ситуація на Полтавщині: недавня істо-
рія, сучасність, перспективи», «Щоб залишитися укра-

їнцями в серці України (до аналізу мовної ситуації на 
Полтавщині)» й ін.).

Опублікував книгу «Літературні музеї Полтавщи-
ни» (2006), де вміщені розповіді про музеї майстрів 
художнього слова, які народилися на Полтавщині або 
пов’язали свою життєву та творчу долю з цим бага-
тим на літературні таланти краєм (Григорій Сковоро-
да, Давид Гурамішвілі, Іван Котляревський, Микола 
Гоголь, Панас Мирний, Володимир Короленко, Архип 
Тесленко, Олесь Гончар, Василь Симоненко).

Поповнив біобібліографічну серію «Мовознав-
ці України», підготувавши дослідження про Арнольда 
Грищенка («Академік Арнольд Панасович Грищенко» 
(2006), Михайла Жовтобрюха («Патріарх українсько-
го мовознавства» (2005), упорядкував книги «Наукова 
спадщина Михайла Жовтобрюха» (2007), «Листи Юрія 
Шевельова до Олекси Ізарського» (2014). Підготу-
вав енциклопедичні видання «Літературно-мистецька 
Полтавщина» (2013), «Літературні, літературно-ми-
стець кі премії в Україні» (2014), «Мовознавча Пол-
тавщина» (2014), «Сучасні письменники Полтавщи-
ни» (2014).

Микола Іванович Степаненко — автор підруч-
ників, посібників, програм для вищої школи («По-
рівняльна граматика української і російської мов», 
1992; «Письмо: матеріали до лекцій для студентів 
філологічних факультетів», 1993; «Основи культу-
ри мови: програма педагогічних інститутів», 1993; 
«Історична граматика української мови», 1997; 
«Сучасна українська літературна мова» (розді-
ли «Вступ», «Прикметник», «Синтаксис складно-
го речення», «Тестові завдання до розділів «Орфо-
епія», «Графіка і орфографія», «Синтаксис складно-
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го речення»), 2011) та для середньої школи («Про-
блеми зіставного лінгвостилістичного аналізу», 
1993; «Збірник диктантів з української мови для 
9–11 класів (на краєзнавчій основі)», 1998). Йому 
належить авторство науково-популярних видань 
«Українське рідне слово» (2003), «Рідне українське 
слово» (2005) — вибрані статті, виступи, розмисли 
про походження української мови й основні етапи 
її становлення; періодизацію літературно-писемної 
мови; сучасну мовну ситуацію й мовну політику 
в Україні;  становище української мови в діаспорі; 
мовну практику видатних письменників; роль рід-
ної мови в освіті; утвердження її в конфесійній сфе-
рі. Цей дослідницький спектр продовжують і посут-
ньо доповнюють монографії «Історія, граматика, 
поетика українського слова» (2008), «Думки вголос 
і про себе» (2013).

Лексикографічна діяльність ученого відбита у пра-
цях «Основні сільськогосподарські поняття і термі-
ни: словник-довідник» (1993); «Словник лінгвістич-
них термінів» (1999) «Новітній українсько-російський 
словник. 150 000 слів» (2006).

Микола Іванович Степаненко створив наукову 
школу, в межах якої діє робоча група кваліфікованих 
спеціалістів, аспірантів, докторантів, яка функціо-
нує з 2001 р. за такими основними напрямами: дослі-
дження взаємодії формально-граматичної та семан-
тичної будови речення, лексико-семантичної природи 
його конститутивних позицій; з’ясування симетрич-
них і асиметричних зв’язків між реченнєвими рівнями; 
встановлення інваріантних, варіантних, синонімічних, 
антонімічних, синтаксичних структур з об’єктним, 
атрибутивним, адвербіальним, суб’єктним, синкре-
тичним типом семантико-синтаксичних відношень. 
Члени наукової школи опублікували понад 200 статей 
у вітчизняних і зарубіжних виданнях, захистили й го-
тують до захисту кандидатські та докторські дисерта-

ції, апробували результати своїх досліджень на між-
народних і всеукраїнських наукових конференціях. 
Про ефективність очолюваної професором Миколою 
Степаненком граматичної школи свідчать численні 
рецензії на монографії та збірники наукових праць ві-
домих учених — М. Я. Плющ, Л. І. Мацько, С. Я. Єрмо-
ленко, А. К. Мойсієнка, В. Д. Шинкарука, Н. Л. Іваниць-
кої, А. П. Грищенка, С. І. Дорошенка, І. А. Самой лової, 
О. А. Олексенко та ін.

Микола Іванович опублікував понад 620 праць, під-
готував близько 650 статей до енциклопедії «Полтаві-
ка» (томи «Мова і література», «Мистецтво»). Він — ав-
тор і співавтор багатьох науково-просвітницьких пе-
редач, які понад чверть століття регулярно звучать на 
обласному радіо й телебаченні.

Наукова, освітня, просвітницька, подвижниць-
ка, літературно-мистецька, журналістська діяльність 
професора Миколи Степаненка належно поцінована. 
Він — відмінник освіти України (1994), заслужений 
діяч науки і техніки України (2009). Удостоєний ака-
демічних нагород Ярослава Мудрого (2009) та Свя-
того Володимира (2013) Академії наук вищої осві-
ти України, нагрудних знаків «Петро Могила» Мі-
ністерства освіти і науки України (2009) та «Ушин-
ський К. Д.» Національної академії педагогічних 
наук України (2009); нагороджений Золотою медал-
лю української журналістики (2013), Орденом Свя-
того Миколи Чудотворця Української православної 
церкви Київського патріархату (2013), пам’ятною ме-
даллю Всеукраїнського фонду відтворення видатних 
пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. Олеся 
Гончара «За благодійність та доброчинність у відтво-
ренні втрачених святинь» (2013), ювілейною відзна-
кою «200 років з дня народження Т. Г. Шевченка». Ми-
кола Іванович — лауреат крайових премій імені Па-
наса Мирного (2003), Івана Котляревського (2008), 
Валер’яна Підмогильного (2012), Володимира Малика 
(2012), Самійла Величка (2011), всеукраїнських пре-
мій імені Івана Огієнка (2010), Олеся Гончара (2011), 
Бориса Грінченка (2013), Петра Василенка (2013), 
Олени Пчілки (2014), міжнародних премій імені Івана 
Кошелівця (2011) та Григорія Сковороди «Сад боже-
ственних пісень» (2014).

Символічний ключ від університету в руках його ректора 
і студента-першокурсника

ректор ПнПУ імені В. г. Короленка зі студентами
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