
Нашы юбіляры

СВЯТЛАНА МІХАЙЛАЎНА ПРОХАРАВА
У красавку адзначыла свой юбілей прафесар кафедры 

прикладной лінгвістыкі Белдзяржуніверсітэта, доктар філалагіч- 
ных навук Святлана Міхайлаўна Прохарава.

С.М. Прохарава нарадзілася 3 красавка 1939 г. у Мінску. У 
1961 г. закончила Беларускі дзяржаўны універсітэт з адзнакай. 
Некалькі год па размеркаванню яна працавала рэдактарам у 
апараце Савета Міністраў, у 1967 г. паступіла ў аспірантуру БДУ, 
i па сённяшні дзень яе лес звязаны з універсітэтам. Яна выкла- 
дае розныя лінгвістычныя дысцыпліны і адначаеова займаецца 
навуковай дзейнасцю, вынікам чаго з’явілася доктарская дысер- 
тацыя “Ареально-типологическая характеристика синтаксиса пе
реходной русско-белорусской зоны”, якую С.М. Прохарава аба- 
ранта ў 1991 г.

Уся яе навуковая дзейнасць звязана са станаўленнем новай 
навуковай парадигмы У цяперашні час Святлана Міхайлаўна 

чытае наватарскі курс лекций па кагнітыўнай лінгвістыцы, спецкурсы, вядзе спецсемінар, шмат 
увагі надае навуковай працы студэнтаў.

С.М. Прохарава -  аўтар 200 друкаваных прац, якія адлюстроўваюць разнастайнасць дас- 
ледчыцкіх пошукаў. Сфера яе навуковых інтарэсаў ахоплівае: праблему моўнай пераходнасці, 
даследаванне сінтаксічных балтызмаў, выяўленне нацыянальна-культурнага кампанента, кан- 
цэптуалізацыю ў мове і тэксце. Вучоная распрацавала тэорыю вертикальных сінтаксічных па- 
лёў, якая грунтуецца на агульнай тэорыі поля і з’яўляецца развіццём фрэйм-граматыкі. Работы 
С.М. Прохаравай широка вядомы навуковай грамадскасці СНД і Балтыі, а таксама Польшчы, 
Літвы, Славакіі, Чэхіі, Аўстрыі, ЗША, Францыі.

Вялікую работу Святлана Міхайлаўна праводзіць і як арганізатар навукі: у БДУ яна правяла 
міжнародныя канферэнцыі "Ареология: проблемы и достижения” (1993), “Национально-куль
турный компонент в тексте и в языке” (1994, 1999), якія атрымалі рэзананс у шырокіх лінгві- 
стычных колах; з’явілася ініцыятарам канферэнцыі “Когнитивная лингвистика конца XX века”, 
што паспяхова прайшла ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце (1997).

Святлана Міхайлаўна ўдзельнічала ў шэрагу міжнародных лінгвістычных кангрэсаў, з'ездаў 
і канферэнцый. Яна приняла ўдзел больш чым у 20 кангрэсах рознага ўзроўню; у XVI Кангрэсе 
лінгвістаў у Парыжы ў 1997 г., у двух з'ездах славістаў (Браціслава, Кракаў), у двух кангрэсах 
дыялектолагаў і геалінгвістаў (Люблін, Рига), у некаторых кангрэсах балтыстаў у Вільні, бела- 
русістаў (Мінск), шэрагу кангрэсаў МАПРЯЛ. Двойчы на кангрэсах МАПРЯЛ у Рэгенсбургу і 
Браціславе яна была абраная ў склад Прэзідыума, а з 2003 г. C M Прохарава -  у складзе Ге- 
неральнай асамблеі МАПРЯЛ. Яна ўваходзіць у склад Савета па абароне кандыдацкіх дысер- 
тацый (Калінінград, Расія).

Пад яе кіраўніцтвам абаронена 12 кандыдацкіх дысертацый. Вучні з годнасцю прад- 
стаўляюць Беларусь на шматлікіх міжнародных кангрэсах Святланы Міхайлаўны і канферэн- 
цыях. Яе ўкпад у развіццё лінгвістыкі ў Беларусі такі значны і бясспрэчны, што мы маем усе 
падставы сцвярджаць пра лінгвістычную школу C M. Прохаравай. Адной з каштоўных якасцей 
Святланы Міхайлаўны з'яўляецца яе невымерная чуласць да талентаў, пра што сведчыць 
шчырае імкненне падтрымліваць навуковую дзейнасць пачынаючых даследчыкаў, а таксама 
разнастайныя рэцэнзіі, водгукі, шчодрыя словы падзякі ў навуковых працах.

Высокакваліфікаваны вучоны-лінгвіст, адзін з вядучых спецыялістаў у галіне кагнітыўнай 
лінгвістыкі, адораны выкладчык і яркі чалавек Святлана Міхайлаўна Прохарава свой юбілей су- 
стракае ў росквіце творчых сіл, поўная энергіі і новых даследчых задум.

Калегі і вучні шчыра віншуюць Святлану Міхайлаўну, жадаюць ёй добрага здароўя, новых 
навуковых пошукаў і дасягненняў.

Ю.А. Гурская, 
кандидат філалагічных навук, 

А.В. Лаўрыненка, 
кандидат філалагічных навук, 

І.С. Скарапанава, 
доктар філалагічных навук і інш.
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