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Народилася 7 січня 1926 р. в с. Храпачі Білоцер-
ківського району на Київщині. У 1946 р. вступила на 
філологічний факультет КДПІ ім. М. Горького, який у 

1950 р. закінчила з відзнакою та була рекомендована 
до вступу в аспірантуру при кафедрі української мови. 
Уся трудова діяльність М. Я. Плющ пов’язана з альма-
матер. У 1957 р. захистила кандидатську дисертацію на 
тему «Способи словотворення в сучасній українській 
мові», а в 1984 р. докторську дисертацію «Категорія від-
мінка в семантико-синтаксичній структурі речення».

Творчий доробок Марії Яківни — великий, досить 
вагомий. У ньому понад 300 праць, серед яких моно-
графії з актуальних проблем сучасного теоретичного 
мовознавства («Словоформа в семантично елементар-
ному та ускладненому реченні», 2011, 2013 рр.; «Кате-
горії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення», 
1986 р.; «Проблеми відокремлення та відокремлених 
компонентів речення», 2010 р.), численні статті з грама-
тики, лінгвостилістики та лінгводидактики, підручники 
для вишів і середньої школи («Сучасна українська літе-
ратурна мова» — сім видань). Відзначена почесними 
званнями «Відмінник народної освіти УРСР» (1971), 
та «Заслужений працівник народної освіти України» 
(1995). Заслужений професор НПУ ім. М. П. Драгома-
нова (2016). 

Нагороджена медалями «За трудову доблесть» 
(1970), А. С. Макаренка (1990), «За наукові досяг-
нення» (2005) та орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня 
(2010). Наукову школу М. Я. Плющ представляють 
два доктори та 30 кандидатів наук.

Міжнародний бібліографічний центр (Кембридж, 
Англія) присудив Марії Яківні «Медаль честі» в номі-
нації «Жінки світу в галузі наук 2000–2001». 

ПЛЮЩ  
МАРІЯ ЯКІВНА

Випускниця  
філологічного факультету (1950)

Завідувач кафедри української мови  
НПУ ім. М. П. Драгоманова

Доктор філологічних наук. Заслужений 
професор НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
Заслужений працівник народної освіти 
України. Дійсний член АН ВО України

Народився 10 травня 1949 р. у с. Дяківці на Віннич-
чині. У 1970–1975 рр. навчався, а в 1975–1977 рр. пра-
цював у КПІ ім. О. М. Горького. Був аспірантом (1977–
1980), молодшим і старшим науковим співробітником 

Інституту історії АН УРСР. У 1981 р. захистив канди-
датську, а у 1994 р. — докторську дисертацію. Заступ-
ник директора з наукової роботи (з 1994 р.) завідувач 
відділу історії України ХІХ – поч. ХХ ст. (з 1999 р.) 
Інституту історії України НАН України.

Спеціалізується на проблемах теорії та методології 
історичної науки, історіографії, націогенезу та держа-
вотворення, соціально-економічного та політичного 
життя, національно-визвольних і суспільно-політич-
них рухів у ХІХ–ХХ ст. Автор понад 600 публікацій. 
Підготував понад 30 кандидатів і докторів наук.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисер-
тацій Інституту історії України, низки редакційних рад 
і редколегій. Голова експертної ради ВАК  України з 
історичних наук (1997–2001), член ДАК МОН  України 
з історії (з 2004 р.), президії ВАК (з 2009 р.), член-
кореспондент НАН України (2000), відмінник народ-
ної освіти (1996), заслужений діяч науки і техніки 
України (1997), голова Національної спілки краєзнав-
ців  України (з 2012 р.), лауреат премії НАН України 
ім. М. Костомарова (1997), державної премії України в 
галузі науки і техніки (2001), премії ім. Д. Яворниць-
кого (2009).  Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ та 
ІІ ст. (2007, 2013), відзнаками КМУ, ВР і НАН України 
тощо.

Одружений. Дружина Валентина Іванівна — також 
випускниця КПІ ім. О. М. Горького 1975 р. Донька 
Наталія (1974 р. н.) — д-р філол. наук, проф.; Олена 
(1983 р. н.) — канд. юрид. наук. Онуки — Валерія, 
 Єлізавета та Павло.

РЕЄНТ 
ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Випускник історико-педагогічного 
 факультету (1975)

Заступник директора Інституту історії 
України НАН України. Голова Національної 
спілки краєзнавців України

Доктор історичних наук, професор. 
Член-кореспондент НАН України


