ДОРОШЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
(1924–2018)

Н

ародився 7 березня 1924 року в селі Обухівка
Коренєвського району Курської області. В 1928 році його
батько разом з братами поїхали на далеку Зміївщину
будувати 3-й Український будинок відпочинку (тепер
тубсанаторій «Занки»). Сюди в 1931 році переїхала і вся сім’я.
Після закінчення Геніївської семирічки Дорошенко
навчався у Зміївській середній школі №1. Бажання вчитися
було велике, а тому кожен день доводилося із Занок пішки
ходити до школи і повертатися додому. В 1940 році після
закінчення школи юнак вступає до Харківського педагогічного
інституту (нині – ХНПУ ім. Г. С. Сковороди) на філологічний
факультет. Але навчання перервала війна.
Сергій Іванович Дорошенко, як й інші юнаки того
покоління, став на захист рідної Вітчизни. Війна закінчилася
для нього в Австрії у 1945 році. З двома медалями «За відвагу»,
якими С. І. Дорошенко був нагороджений за мужність та
героїзм, він повернувся на Зміївщину. В цьому ж році він поновлюється студентом
педагогічного інституту.
Після закінчення вузу в 1948 році Дорошенко йде працювати
вчителем української мови Мереф’янської середної школи №1. У
1949 році Сергій Іванович переїздить до міста Суми, де працює
асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідуючим кафедрою
української мови, проректором з навчальної та наукової роботи
(1960–1965 рр.), завідувачем кафедри української мови (1965–
1967 рр.) Сумського державного педагогічного інституту імені
А. С. Макаренка.
У 1954 році захищає кандидатську дисертацію, а в 1967 році
був запрошений на роботу в харківський інститут. Спочатку працює
проректором з навчальної роботи (1967–1973 рр.), старшим
науковим співробітником (1973–1977 рр.), доцентом кафедри
української мови (1977 р.), завідуючим кафедрою методики викладання філологічних
дисциплін у початкових класах (1979–1990 рр.).
У 1982 році Сергій Іванович захищає докторську дисертацію. З 1990 року С. І. Дорошенко
– професор кафедри української мови Харківського державного педагогічного університету
імені Г. С. Скороводи.
Протягом цих років видатним вченим опубліковано більше 150 друкованих робіт. У
працях багатьох вітчизняних вчених, присвячених філологічним дисциплінам, можна бачити
посилання на роботи С. І. Дорошенка. Автор праць із синтаксису сучасної української мови
(«Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові», 1980 р., та ін.), посібників
для педагогічних вузів («Практикум з курсу стилістики української мови», 1967 р.; «Вступ до
мовознавства», 1974 р., у співавторстві; «Методика викладання української мови», 1989 р.,
1992 р., у співавторстві; «Основи культури і техніки усного мовлення», 1997 р., 2002 р.;
«Основи наукових досліджень з лінгвістики», 2001 р.; «Культура усного мовлення державного
управлінця», 2001 р.) і середньої школи («Граматична стилістика української мови», 1985 р.).
Його книги рекомендовані в програмах для шкіл з української мови. З 2006 року вийшов
науковий посібник із загального мовознавства, рекомендований Міністерством освіти України
для студентів першого курсу вищих навчальних закладів. Це ще одна книга, за якою

навчаються студенти філологічного факультету Харківського педагогічного університету.
Ним підготовлено 16 кандидатів наук.
Сергій Іванович нагороджений Почесною грамотою Наукового товариства імені
Т. Г. Шевченка за висококваліфіковану підготовку майбутніх спеціалістів. Також у 1992 році
йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Серед нагород
також орден Вітчизняної війни ІІ ступеня, орден «За мужність», медаль «За перемогу над
Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років».
Помер 29 вересня 2018 року.
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