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HIHA БАРЫСАЎНА МЯЧКОЎСКАЯ

Споўнілася 50 гадоў віднаму беларускаму лінгвісту і педа
гогу, доктару філалагічных навук, прафесару Ніне Барысаўне 
Мячкоўскай.

Нарадзілася Ніна Барысаўна ў г. Брэсце. Пасля заканчэння 
філалагічнага факультэта БДУ працягвае вучобу ў аспірантуры 
на кафедры рускай мовы, дзе пад кіраўніцтвам прафесара 
М.Г.Булахава рыхтуе, а затым абараняе кандыдацкую дысерта- 
цыю Морфолого-синтаксический очерк русской лингвистиче
ской терминологии”.

Талент Ніны Барысаўны Мячкоўскай як сур’ёзнага навукоў- 
ца І педагога раскрыўся на кафедры тэарэтычнага І славянскага 
мовазнаўства БДУ, дзе яна працуе вось ужо больш за 20 год. 
Яе яскравыя, надзвычай пікавыя лекцыі па агульнаму мовазнаў- 
ству І стараславянскай мове заўсёды спалучакжь глыбокую 
навуковасць і захапляльнасць, вызначаюцца нетрьшіяльным пады- 
ходам да вырашэння пастаўленых пытанняў, прымушаюць ду- 
маць, разважаць. Шматлікія вучні Ніны Барысауны прапуіоць за
раз у розных навуковых і вучэбных установах рэспублікі і за яе межамі.

Кола навуковых інтарэсаў прафесара Н.Б.Мячкоўскай вельмі шырокае, але найболь- 
шую цікавасць праяўляе яна да праблем дыяхранічнай лінгвістыкі, гісторыі мовазнаўства, 
функцыянавання мовы ў грамадстве. Яе доктарская дысертацыя “Концепции и методы 
грамматик XVI-XVII веков как элемента книжно-письменной культуры восточного сла
вянства”, якую бліскуча абараніла Ніна Барысаўна ў 1986 г., прысвечана даследаваншо не 
толькі ўласналінгвістычных фактаў, але змяшчае і асэнсаванне багатага агульнафілалагіч- 
нага і культуралагічнага матэрыялу.

Н.Б.М ячкоўская -  аўтар звыш 120 навуковых і навукова-метадычных прац. Вялікае мес
ца сярод іх займаюць публікацыі па славістычнай праблематыцы. Найбольш значныя з іх — 
манаграфія “Ранние восточнославянские грамматики” (1984 г.), даклад на XI з ’ездзе славі- 
стаў Рыторыка у культурах заходніх і усходніх славян. Тэндэнцыі развіцця ў XV-XVII 
стагоддзях” (1993 г.). Як адзін з вядомых у краінах СНД спецыялістау па славенскай мове 
Н.Б.М ячкоўская падрыхтавала першы ў нашай рэспубліцы вучэбны дапаможнік “Словен
ский язык”, які выйшаў з друку “у 1991 г. Цікавымі, грунтоунымі і заўсёды наватарскімі 
можна назваць усе публікацыі Н.Б.Мячкоўскай вучэбна-метадычнага характару. Гэта у пер
шую чаргу вучэбны дапаможнік “Общее языкознание”, створаны ў сааутарстве з Б.Ю.Нор- 
манам, Б.А.Плотнікавым, А.Я.Супруном, першае выданне якога ўбачыла свет у 1983 г., а 
другое выйшла ў двухтомным варыянце ў 1993, 1995 гг. Без перабольшвання можна сказаць, 
што на еённяшні дзень гэта адзін з лепшых падручнікаў па агульным мовазнаўстве. Замет
ней з ’яваю стала і кніга Н.Б.Мячкоўскай “Социальная лингвистика”, што выйшла ў маскоў- 
скім выдавецтве “Аспект пресс” І вытрымала ужо два выданні (у 1994 і 1996 гг.). Тэты 
дапаможнік разлічаны не толькі на студэнтаў ВНУ, але І на слухачоў гуманітарных ліцэяў.

Сведчаннем вялікага аўтарытэту прафесара Н.Б.М ячкоўскай як вучонага І педагога 
служыць тое, што яна неаднаразова была ўдзельнікам міжнародных канферэнцый, сімпо- 
зіумаў, семінараў. 3  гонарам прадстаўляла Ніна Барысаўна беларускую лінгвістыку ў 
3LLIA, Швецыі, Англіі, Германіі, Славеніі, Pacii і іншых краінах.

Вялікую работу праводзіць Ніна Барысаўна Мячкоўская як арганізатар навукі. Яна 
ўваходзіць у склад некалькіх спецыялізаваных саветаў па абароне доктарскіх дысертацый, 
з ’яўляецца членам экспертнага савета Беларускай ВАК, актыўна супрацоўнічае з Бела- 
рускім фондам Сораса.

У завяршэнне юбілейнага віншавання нястомнага працаўніка на ніве філалагічнай на- 
вукі, добразычлівага і ўважлівага чалавека Ніны Барысаўны Мячкоўскай пажадаем ёй 
шчыра добрага здароўя, асабістага шчасця, новых кніг і таленавітых вучняў.

У.Б.Ж уравель
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