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ЛЮБОЎ АНТАНЮК: БОЛЬШ ТРЫЦЦАЦІ ГАДОЎ У НАВУЦЫ 

 

Імя Любові Адамаўны Антанюк  добра вядома ў беларускай 

лінгвістычнай навуцы. Нарадзілася будучая даследчыца ў вёсцы Ломыш 

Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці ў сялянскай сям'і. Пасля заканчэння 

школы паступіла ў Мазырскі педагагічны інстытут імя Н.К. Крупскай, які 

скончыла з адзнакай, пасля чаго навучалася ў аспірануры пры аддзеле 

агульнага і славянскага мовазнаўства Інстытута мовазнаўства імя Якуба 

Коласа АН БССР. У 1973 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму 

“Лексіка-граматычныя катэгорыі сумеснага і ўзаемнага дзеяння ў сучаснай 

беларускай літаратурнай мове”. З гэтага часу працуе ў Інстытуце 

мовазнаўства імя Якуба Коласа, спачатку на пасадзе малодшага навуковага, 

затым – старшага навуковага супрацоўніка. З 1991 г. Л.А.Антанюк – на 

педагагічнай працы: дацэнт і прафесар (з 1993 г.) кафедры беларускай мовы 

БДУ. У 1992 г. абараняе доктарскую дысертацыю на тэму “Беларуская 

навуковая тэрміналогія: фарміраванне, структура, упарадкаванне, 

канструяванне, функцыяніраванне”. У 1998 – 2005 гг. – загадчык кафедры 

беларусазнаўства Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 

Кола даследчыцкіх інтарэсаў Л.А. Антанюк надзвычай шырокае. Гэта   

граматычныя катэгорыі беларускай мовы, тэорыя поля ў граматыцы, 

сінтаксіс беларускай мовы, лексікалогія, культура маўлення, беларуская 

тэрміналогія. Галоўны ж аб’ект увагі прафесара Л.А.Антанюк – тэрміналогія. 

З 1980 па 1992 гг. яна з’яўлялася  вучоным сакратаром і старшым навуковым 

супрацоўнікам Рэспубліканскай тэрміналагічнай камісіі, першым навуковым 

рэдактарам афіцыйнага органа гэтай камісіі – “Тэрміналагічнага зборніка”. 

Яна член Міжнароднай арганізацыі па уніфікацыі тэрміналагічных 

неалагізмаў (МАУТН), віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі 

тэрміналагічных банкаў (МФТБ), член рэдкалегіі часопіса “Neoterm”. 

Любоў Антанюк – аўтар больш як 150 навукова-метадычных прац, 

сярод якіх манаграфіі “Беларуская навуковая тэрміналогія” (1987), “Сучасная 

беларуская тэрміналогія” (1995), “Сінтаксіс беларускай мовы. 

Словазлучэнне” (2003), “Сінтаксіс беларускай мовы. Сказ: функцыянальна-

семантычны аналіз” (2004), “Спецыяльная лексіка беларускай мовы. 

Тэрміналогія” (2005). Пад кіраўніцтвам і пры ўдзеле Л.А.Антанюк паспяхова 

завершаны наступныя навуковыя тэмы: “Упарадкаванне і сістэматызацыя 

беларускай тэхнічнай тэрміналогіі”, “Беларуская музычная тэрміналогія”, 

“Генетычныя, структурна-семантычныя і функцыянальныя асаблівасці 

лексічных інавацый у сучаснай беларускай мове”. Яна сааўтар шматлікіх 

тэрміналагічных слоўнікаў, падручнікаў па беларускай мове для школьнікаў і 

студэнтаў. У 2003 г. выдадзена першая фундаментальная праца “Беларуская 

мова. Лінгвістычны кампендыум” (у сааўтарстве з Б.А.Плотнікавым). 

Любоў Адамаўна актыўна ўдзельнічала ў грамадскім жыцці, з'яўлялася 

членам спецыялізаванага савета па абароне кандыдацкіх і доктарскіх 

дысертацый пры БДУ, рэдактарам і рэцэнзентам шматлікіх навуковых прац.  



 

 

 

 

 

 


