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ародилася 2 жовтня 1972 р. в с. Снігурівка Токмацького району Запорізької області. Батьки вищої освіти не мали. Микола Миколайович Сегін,
водій за фахом, та Ліна Петрівна Сегіна, банківський службовець, у своїх двох доньках плекали жагу знань, виховали
повагу до інтелектуальної праці. Наталія Миколаївна закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю
«Українська мова і література» (1995), а Олена Миколаївна — за спеціальністю «Фізика» (2000).
Атестат про середню освіту (Токмацька СШ № 6)
Наталія Миколаївна отримала із золотою медаллю, проте,
через сімейні обставини, вищу освіту здобувала заочно.
У період навчання в університеті, одразу після закінчення
школи, працювала вихователем дитячого садка-ясел, пізніше — вчителем української мови ЗОШ.
На кафедрі української мови Криворізького державного
педагогічного університету працює з 1995 р. У 2000 р. у спеціалізованій вченій раді К.17.051.02 рідного ЗДУ захистила
кандидатську дисертацію на тему «Семантико-синтаксичні
функції прийменника по в українській мові».
На курсі, де навчалася Н. М. Малюга (Сегіна), викладали О. Г. Барабоха, Н. М. Журавльова, Л. І. Кучеренко,
Н. П. Миронюк, І. С. Олійник, В. Д. Семиряк, О. А. Стишов,
Т. Г. Шевченко, Т. В. Хом’як, В. А. Чабаненко та інші талановиті вчені, вимогливі й мудрі наставники. Наполеглива праця
професорсько-викладацького колективу філологічного факультету, знаного шанобливим ставленням до наукового доробку попередників, гарантувала якісну підготовку фахівців.
Учене звання доцента Наталії Миколаївні присвоєно
в 2002 р. З 2003 по 2005 р. — стипендіат Кабінету Міністрів
України. Автор понад 80 наукових праць. Співавтор посібників, рекомендованих МОН України, зокрема таких: «Сучасна українська літературна мова: Збірник завдань для
лабораторних робіт» (2006), «Українська пареміологія»
(2014); є одним з укладачів хрестоматії «Лінгвокультурологічна та етнолінгвістична інтерпретація слова й тексту»
(2015), лексикографічної праці «Російсько-український
тлумачний словник паремій» (2016). Автор посібників «Загальне мовознавство: Матеріали до семінарських занять»
(2003), «Проблемні питання сучасної української літературної мови» (2010); «Мовознавство: упровадження результатів пізнання у практику сучасної школи» (2014).
Працювала провідним науковим співробітником у проекті «Лінгвальний простір духовного коду» (виконання

фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету, 2014–2016 рр.). Член редакційної колегії
(відповідальний секретар) наукового вісника Криворізького
державного педагогічного університету «Філологічні студії».
Викладає дисципліни «Сучасна українська літературна
мова», «Проблемні питання загального мовознавства»,
«Українська мова як іноземна». Головні лінгвістичні напрями і школи, сучасна теорія мови, методи дослідження
мови з огляду на парадигму гуманітарного знання в інтерпретації харизматичної Наталії Миколаївни засвоюються
міцно, не заради оцінки, а для життя, а це, своєю чергою,
формує підґрунтя для подальшого професійного вдосконалення філологів. Під керівництвом Н. М. Малюги захищено дві кандидатські дисертації.
Знайомиться з передовим досвідом навчання іноземних студентів й активно впроваджує його у власну практику. Учасник міжнародного культурно-освітнього проекту
«Культурно-освітній візит до Європи» (2013). Викладає на
курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів Кривого Рогу, де, поглиблюючи фахову мовознавчу
підготовку слухачів, скеровує їх на вивчення складних і актуальних питань функціонування мови в суспільстві, що
має вагоме значення в успішній соціалізації випускників
навчальних закладів.
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок
у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну
науково-педагогічну діяльність відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (№ 125281), грамотами Управління освіти і науки виконкому Криворізької
міської ради (2006), Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (2010),
Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим
України та членам їх сімей (2010).
Наталія Миколаївна підтримує освітні ініціативи
громадськості Кривого Рогу. У ЗМІ висвітлює проблеми
стереотипів етномовної свідомості, духовності та ментальності, соціолінгвістичні проблеми.
Разом із донькою Ліною, випускницею географічного
факультету Криворізького державного педагогічного університету, має сімейне хобі — культурно-пізнавальний туризм. А книга в родині — в особливому авторитеті.
Професійне кредо: «Мов поганих не існує в світі, є
лише погані язики» (А. А. Бортняк). Життєве гасло: «Світ
ловив мене, та не спіймав» (Г. С. Сковорода).
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