МАРЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
Народилася 14 жовтня 1960 року в м. Дунаївцях – мальовничому містечку Поділля.
Воно славилося ткацькою фабрикою та іменами славних земляків, серед яких відомі вчені,
письменники, краєзнавці.
Батько – Марчук Микола Юрійович, учасник Великої
Вітчизняної війни, нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями «За перемогу над
Німеччиною», «За взяття Будапешта», «За відвагу», працював водієм на підприємстві
«Районні електросистеми»; мати – Марчук Владислава Антонівна, педагог за освітою
працювала понад 30 років завідувачем Дунаєвецьким дитячим садком №2, відмінник
народної освіти, нагороджена медаллю ім. А. Макаренка.
Навчалася в Дунаєвецькій середній школі №2, яку закінчила із золотою медаллю в
1977 році. 1981 року закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський державний
педагогічний інститут філологічний факультет, за спеціальністю «вчитель російської мови
та літератури». За час навчання у виші виявляла схильність до наукової роботи, брала
участь у науково-педагогічній конференції у м. Мінську (1980 р.). Основи педагогічної та
наукової майстерності опановувала під керівництвом таких викладачів: Вайнтруба С.Є.,
Ништи Л.Г., Хричикова Б.В., Житкевич Л., Ткачука П.Є., Середи Ф.Я.
Трудову діяльність розпочала в Дунаєвецькій середній школі №2, викладала
українську мову та літературу, працювала організатором позакласної діяльності. 1984
року переходить на роботу в Кам’янець-Подільський індустріальний технікум (тепер
коледж). З 1988 року працює в Кам’янець-Подільському державному університеті на
посаді асистента кафедри сучасної російської мови та методики її викладання, а після
захисту дисертації з 1994 року на посаді асистента, старшого викладача, а з 1998 року –
доцента кафедри української мови. В 2001 році присвоєне ВАК України звання доцента
кафедри української мови. У січні 2008 року обрана на посаду професора та завідувача
кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету.
У 1993 році закінчила аспірантуру Інституту мов світу Харківського національного
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, в тому ж році на спеціалізованій вченій
раді при Харківському державному університеті ім. В. М. Карабіна під керівництвом
професора, доктора філолог. наук Калашникової Г.Ф. захистила кандидатську дисертацію
з теми: «Явище надлишковості в багатокомпонентному складному реченні». З 2004 до
2007 року навчалася у докторантурі Інституту української мови (відділ стилістики і
культури мови, науковий консультант: доктор філолог. наук, професор Сологуб Н.М.).
Працює над докторською дисертацією «Категорія градації в українській мові:
функціонально-семантичний аспект». Під її керівництвом працює три аспіранти.
Автор більше 70 статей, 5 підручників, у тому числі чотирьох – з грифом
Міністерства освіти і науки України:
1. Вступ до мовознавства: Навчально-методичний посібник для студентів
філологічних факультетів. – Кам’янець-Подільський: Апостроф, 2000. – 40с.
2. Лабораторні роботи з сучасної української літературної мови (Фонетика.
Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія): Зб. завдань і вправ. – Кам’янецьПодільський: Інформаційно-видавничий центр, 2002. – 42с.
3. Українська мова для слухачів факультету до вузівської підготовки на засадах
модульно-рейтингової системи: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський:
ПП Мошинський, 2005. – 88с.
4. Орфографічний та пунктуаційний тренінг з української мови: Навчальний
посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – 100с.
5. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський:
Буйницький О.А., 2007. – 144с.
Марчук Л.М. активно студіює питання української лексики як об’єкта етно- та
металінгвістики, лінгвокультурології та лінгвокультурознавства, досліджує проблеми
граматики, стилістики та культури мови. Бере активну участь у Всеукраїнських та

міжнародних конференціях в містах Кам’янці-Подільському, Києві, Чернівцях,
Дніпропетровську, Харкові: Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у
гуманітарній парадигмі» (20-21 квітня 2005 року. Кам’янець-Подільський державний
університет); ХІV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура»
ім. проф. С. Бураго (20-24.06.2005. Київський національний університет імені Тараса
Шевченка. Інститут філології); Міжнародна наукова конференція «Творчість І. Багряного
як культурний феномен. До 100-річчя від дня народження» (27-28 вересня 2006 року.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна); Міжнародна наукова
конференція «Українське письменство Буковини в загальнолітературному національному
контексті», присвячена 70-річчю професора Б.І. Мельничука (10-11 травня 2007 р.);
Всеукраїнська наукова конференція «ІВАН КОВАЛИК І СУЧАСНЕ МОВОЗНАВСТВО»
(до 100-річчя від дня народження Івана Ковалика), 15-16 травня 2007 р.
Забезпечує такі навчальні курси: «Сучасна українська літературна мова», «Вступ
до мовознавства». «Основи термінознавства» для студентів факультету української
філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету та
«Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів факультету іноземної
філології.

