
ПАМ’ЯТІ ЛЮДМИЛИ ІЛЛІВНИ САХАРЧУК

У липні 2018 року пішла з життя Людмила Іллівна Сахарчук – відомий

германіст-мовознавець, доктор філологічних наук, професор. 

Людмила  Іллівна  Сахарчук  народилася  20  червня  1943  року  в

м. Павлодар Казахської РСР, в 1967 закінчила факультет романо-германської

філології Київського університету імені Тараса Шевченка. Ще в студентські

роки зацікавилася наукою, особливо проблемами граматики німецької мови.

Після закінчення університету навчалася в аспірантурі, у 1971 році захистила

кандидатську  дисертацію   і  з  того  часу  працювала  на  посаді  старшого

викладача,  а  потім  доцента  кафедри  германської  філології,  викладаючи

практику мови, лексикологію німецької мови та спецкурси з різних аспектів

германістики. Результати своїх наукових досліджень вона впроваджувала в

практику  педагогічної  діяльності,  зокрема,  застосовуючи  функціональний

підхід до викладання  граматики німецької мови.

Коли у 80-і роки ХХ ст. увага лінгвістів спрямувалася на комплексне

дослідження словотвору, проф. Сахарчук звернулася до цієї важливої теми. В

своїх  дослідженнях  вона  підкреслювала,  що  методологія  лінгвістики  не

повинна розроблятися лише на основі глобального підходу до мови, а має

розглядати окремі підсистеми мови та механізми їхньої взаємодії. Новою була

вимога  застосування  системно-діяльнісного  підходу  до  мови,  зокрема,

розгляд  словотвору  в  аспекті  його  участі  в  комунікативній  діяльності,  з

урахуванням специфіки процесів словотворення та результатів цих процесів у

номінативних  актах.  Їй  належить  обґрунтування  поняття  словотвірної

активності  лексичних  одиниць,  що  характеризується  словотвірною

продуктивністю  та  словотвірною  позицією.  Окремі  аспекти  семантики

похідних  слів,  проблеми  переходу  частотних  компонентів  композитів  у

афікси,  словотворення  іменників,  прикметників  та  дієслів  німецької  мови
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було досліджено в шести кандидатських дисертаціях під керівництвом проф.

Сахарчук  Л.І.,  а  сама  вона  в  1989  році  захистила  докторську  дисертацію,

присвячену методологічним проблемам словотвірного аналізу. 

У  1987  р.  Людмилу  Іллівну  обрали  завідувачем  кафедри  німецької

філології.  Цю  посаду  вона  обіймала  до  2002  року,  успішно  поєднуючи

адміністративну діяльність з науково-педагогічною працею. Як керівник вона

серйозно  підходила  до  кадрової  політики,  висувала  високі  вимоги  до

викладачів,  цілеспрямовано  скеровувала  молодих  науковців,  дбала  про

підвищення  кваліфікації  членів  кафедри,  зокрема,  шляхом  стажування  за

кордоном.  На  кафедрі  постійно  працювала  науково-методична  комісія,

завданням якої було знайомити колег з новинками у дидактиці та методиці

викладання  іноземних  мов.  З  2002  до  2017  Л.І.  Сахарчук  працювала

професором кафедри германської філології.

Протягом  багатьох  років  Людмила  Іллівна  була  членом  редколегії

«Вісника КНУ імені Тараса Шевченка (Серія: Іноземна філологія)», членом

Спеціалізованої  вченої  ради  з  захисту  кандидатських  та  докторських

дисертацій  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,

здійснювала ретельну експертизу наукових праць у складі  експертної  ради

Вищої  атестаційної  комісії  України  з  мовознавства.  За  сумлінну  працю та

вагомий внесок у розвиток державної системи атестації наукових і науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації   відповідно  до наказу ВАК України

№ 857 від 29.11.2010  їй було висловлено подяку Голови ВАК України.  

Проф.  Сахарчук  Л.І.  відзначалася  широкою  ерудицією,  стежила  за

новими  тенденціями  в  розвитку  світової  науки   –  до  сфери  її  наукових

інтересів  належали  не  лише  такі  галузі  германістики,  як  лексикологія,

словотвір та фонетика німецької мови, а й семантика, когнітивна лінгвістика,

лінгвістика тексту, дискурсологія та  міжкультурна комунікація.  

Як  визначний  вчений-науковець  Л.І.Сахарчук  мала  міжнародне

 Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 65 (1) • 2019 21



визнання,  серед  її  наукового  доробку  –  понад  100  публікацій:  статей  у

вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, 2 монографії та 5 навчальних

посібників  для  студентів-германістів,  зокрема,  «Теоретична  фонетика

німецької  мови»  (К.,  2008),  «Антропоцентрична  лінгвістика»  (К.,  2011),

«Тексти  та  завдання  з  міжкультурної  германістики» (К.,   2012).  Професор

Сахарчук Л.І. підготувала 15 кандидатів наук, була науковим консультантом

трьох докторських дисертацій  з  різних аспектів  германістики.  Її  колеги та

вихованці  любили  її  за  добру  вдачу,  вміння  підтримати  і  зрозуміти,  за

справедливість та порядність.  

За багаторічну сумлінну працю та значний внесок у справу підготовки

висококваліфікованих фахівців проф. Сахарчук була нагороджена нагрудним

знаком «Відмінник освіти України» та двома медалями.

Не  судилося  Людмилі  Іллівні  здійснити  свій  останній  задум:  видати

книжку з когнітивної дискурсології, про яку вона розповідала в день свого

75-річного  ювілею.  Але  судилося  залишити  за  собою  гарний  слід  в

університеті та в науці. 

Світла пам’ять про Людмилу Іллівну назавжди залишиться в серцях її

колег, учнів, друзів.

Доцент кафедри германської філології та перекладу

Євгенія Тимченко
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