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Цікавы чалавек, прыемны суразмоўца, таленавіты вучоны- 
сістэмолаг, настаўнік з вялікай літары, які заўсёды ўважліва ста- 
віцца да студэнтаў і дапамагае многім людзям, на шляху да вер- 
шіны навукі -  так можна сказаць аб Уладзіміру Александравічу 
Карпаву, прафесару кафедры прыкладной лінгвістыкі і загадчыку 
навукова-даследчай лабараторіі тэарэтычнай і прыкладной лінг- 
вістыкі філалагічнага факулыэта БДУ.

Уладзімір Аляксандравіч нарадзіўся 16 сакавіка 1940 г. у 
г. Волагдзе, там жа скончыў сярэднюю школу і пачаў працоўную 
дзейнасць на заводзе. Пасля службы ва Узброеных Сілах, у 
1962 г., паступіў у Ленінградскі дзяржаўны універсітэт на аддзя- 
ленне балгарскай мовы і літаратуры. Скончыўшы універсітэт у 
1967 г . ён прыязджае ў Мінск і паступае ў аспірантуру Белдзярж- 
універсітэта да Адама Яўгенавіча Супруна, які ў той час стварыў 
кафедру агульнага і славянскага мовазнаўства. У 1974 г.
У.А. Карпаў абараніў кандыдатскую дысертацыю па балгарысты- 

цы. плённа працаваў спачатку выкладчыкам, а потым дацэнтам кафедры агульнага і славянскага 
мовазнаўства. Выкпадаў балгарскую і стараславянскую мову, уводзіны ў мовазнаўства, чытаў 
спецкурсы і вёў спецсемінары па сістэмалогіі ў лінгвістыцы. Мае балгарскі ўрадавы медаль «1300 
гадоў Балгарыі».

Зацікавіўшыся работамі філосафа и біёлага Ю.А. Урманцава па агульнай тэорыіі сістэм, У. А. 
Карпаў пачаў займацца гэтай праблематыкай на моўнам матэрыяле ў 1987 г. і стварыў студэнцкую 
лабараторыю, якая перарасла ў навукова-даследчую лабараторыю тэарэтычнай і прыкладной 
пінгвістыкі У 1993 г абараніў доктарскую дысертацыю па манаграфіі «Язык как система». У. А. 
Карпаў э’яўляецца першым сістэмолагам Беларусі ў галіне лінгвістыкі, друкуе свае навуковые 
работы ў журналах па хіміі, крысталаграфіі, філасофіі. Плённа займаючыся вучэбнай і даследчай 
працай, У.А Карпаў пастаянна клапоціцца аб падрыхтоўцы навуковых кадраў. Он часта выступав 
афіцыйным апанентам па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый. Пад кіраўніцтвам У.А. 
Карпава напісаны і абаронены 2 кандыдацкія дысертацыі, распрацаваны новыя аўтарскія курсы па 
філасофіі мовы і па ўводзінах у рамана-германскую філалогію.

Ягоныя навуковыя работы характарызуюцца вялікай абгрунтаванасцю, наяўнасцю фактаў з 
разнастайных крыніц вялікай увагай да мовы. Уладзімір Аляксандравіч выступаў на шматлікіх на
вуковых канферэнцыях з грунтоўнымі дакладамі па тэмах «Философия языка», «Системное пред
ставление знаний», «Универсум и его системное отражение».

Высокакваліфікаваны вучоны-мовазнавец выдатны выкладчык, сціплы і добразычлівы чала
век Уладзімір Аляксандравіч карыстаецца на факультэце вялікай павагай. Калегі, шматлікія вучні і 
сябры віншуюць Уладзіміра Аляксандравіча з шасцідзесяцігадовым юбілеем і жадаюць яму доўгіх 
гадоў жыцця, добрага здароўя, пленнай працы на карысць навукі, далейшых навуковых поспехаў і 
асабістага шчасця.
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