
 

Шчодрасць яе душы 

У студзені адзначае свой юбілей кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры 

беларускага мовазнаўства БДПУ імя Максіма Танка, выдатнік народнай асветы 

Беларусі Клара Макараўна Панюціч. 

Нарадзілася К.М.Панюціч 16 студзеня 1938 г. у вёсцы Арэхаўна Ушацкага раёна 

Віцебскай вобласці ў настаўніцкай сям’і. Пасля заканчэння Арэхаўскай сямігодкі Клара 

Макараўна вучыцца ў Полацкім педагагічным вучылішчы, потым – на гісторыка-

філалагічным факультэце Мінскага педінстытута. Прага да глыбокага пазнання таямніц 

роднага слова прыводзіць студэнтку ў дыялекталагічны гурток. З тых  даследаванняў 

пачалася ўдумлівая навуковая праца, якая захапляла і падчас працы настаўніцай у 

Пятровіцкай сярэдняй школе Смалявіцкага раёна, і падчас вучобы ў аспірантуры пры 

кафедры беларускага мовазнаўства Мінскага педінстытута. На аснове вывучэння 

народных гаворак Ушаччыны пад кіраўніцтвам прафесара Ф.М.Янкоўскага была 

напісана і абаронена кандыдацкая дысертацыя. А ў 1976 г. выйшла манаграфія 

К.М.Панюціч “Лексіка народных гаворак”. 

У спісе публікацый К.М.Панюціч – больш за 100 назваў: дапаможнікі, 

метадычныя выданні, навуковыя артыкулы, рэцэнзіі, праграмы. Яна – суаўтар 

шматлікіх дапаможнікаў для настаўнікаў і студэнтаў-філолагаў: “Практыкум па 

беларускай мове”, “Сучасная беларуская літаратурная мова: Марфалогія”, “Сучасная 

беларуская літаратурная мова: Лексікалогія, фанетыка, арфаграфія”, “Курсавыя працы 

па беларуская мове” і інш. Удзельніца збору матэрыялаў для “Лексічнага атласа 

беларускіх народных гаворак” (т. 1 –5), Клара Макараўна і цяпер актыўна распрацоўвае 

кафедральную тэму “Лексіка беларускіх народных гаворак: Слоўнік гаворак 

Случчыны”, якой кіруе загадчык кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ 

П.А.Міхайлаў. 

Намеснік дэкана па навуковай працы на факультэце, член Савета факультэта 

беларускай філалогіі і культуры і Спецыялізаванага савета па абароне кандыдацкіх 

дысертацый, член бюро Рэспубліканскага метадычнага аб’яднання выкладчыкаў 

лінгвістычных дысцыплін ВНУ – Клара Макараўна ўсюды паспявала. Многія 

настаўнікі-філолагі ведаюць К.М.Панюціч як адказную за выпуск факультэцкіх газет, 

нязменнага куратара, уважлівага і патрабавальнага метадыста. Пад кіраўніцтвам Клары 

Макараўны было напісана больш за чатыры дзесяткі студэнцкіх навуковых 

даследаванняў, якія атрымалі высокую ацэнку на рэспубліканскіх конкурсах. 

Выкладчык высокай кваліфікацыі, К.М.Панюціч за сваю плённую педагагічную 

працу ўзнагароджана Ганаровай граматай Міністэрства асветы БССР, Граматай 

Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР, а таксама Ганаровымі 

граматамі рэктарата і прафсаюзнай арганізацыі педагагічнага універсітэта.  

У студзені Клара Макараўна адгорне яшчэ адну старонку свайго нястомнага 

жыцця. Няхай жа будзе яно па-вясноваму цёплым і сонечным! 

 

Таццяна Старасценка, 

дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства  

БДПУ імя Максіма Танка, 

кандыдат філалагічных навук  
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