Юрій Юрійович Саплін

(26 .10.1961-11.10.2014)
11 жовтня 2014 року передчасно пішов з життя доктор філологічних наук, професор
Юрій Юрійович Саплін. Усе своє життя Ю. Ю. Саплін присвятив служінню Слову,
любов до якого проніс у своєму серці крізь усе своє життя.
Народився майбутній мовознавець у звичайній запорізькій родині 26 жовтня
1961 р. Мати, Антоніна Кирилівна, за фахом інженер-енергетик, багато уваги при
діляла освіті й вихованню сина. Хлопець уже зі шкільної лави виявив неабиякий
хист до літератури та мови, на залишаючи поза увагою й інші предмети.
Після навчання в Запорізькому державному педагогічному інституті
Ю. Ю. Саплін вступив до цільової аспірантури Інституту мовознавства AH України.
Керівником майбутнього вченого, його наставником і провідником у науковий світ
стала доктор філологічних наук, професор Н. Г. Озерова.
1988 р. Ю. Ю. Саплін захистив кандидатську дисертацію на тему: «Усне ро
сійське мовлення в Україні: функціонально-ареальний аспект».
Усе своє подальше життя Юрій Юрійович присвятив науці й вихованню моло
дого покоління вчителів російської та української словесності, пройшовши шлях від
асистента до доцента, завідувача кафедри російської мови. Цей період був водночас
і складним (ураховуючи соціально-економічну ситуацію в державі), І плідним у
плані осягнення нових наукових висот. Не спиняючись на досягнутому, він береться
за написання докторської дисертації, розширюючи обрії своїх досліджень колом
слов’янських мов, вивчаючи проблему білінгвізму, яка залишається актуальною в
останні десятиліття.
З 2004 року Ю. Ю. Саплін обіймає посаду доцента кафедри англійської філології
Запорізького інституту державного та муніципального управління (нині — Класич
ний приватний університет). Здобувши кваліфікацію магістра англійської філології
(2005 p.), учений береться до розбудови новоствореної кафедри. Колеги завжди
відзначали готовність Юрія Юрійовича розробляти найскладніші теоретичні курси,
які потребували відданості та любові до Слова. Працелюбність, високий інтелект,
наполегливість допомогли йому підготувати фундаментальну наукову працю
«Соціолінгвістика і лексична семантика» (2007 p.). У жовтні 2011 р. він захистив
докторську дисертацію «Соціальні аспекти лексичної семантики» у Київському
національному університеті ім. Т. Г. Шевченка зі спеціальності «Загальне мово
знавство» (науковий консультант— доктор філологічних наук, проф. Н. Г. Озерова).
Юрій Юрійович завжди випромінював позитив, людяність і толерантність у
будь-яких життєвих ситуаціях. Його змістовні неординарні лекції стали поштовхом
до зацікавленості мовознавчими студіями не одного покоління філологів-русистів,
германістів та славістів, серед яких є кандидати наук, до наукового зростання яких
він мав безпосередній стосунок — був науковим керівником.
Смерть дуже рано обірвала сповнене науковими мріями, життєлюбним енту
зіазмом та закоханістю в Слово життя прекрасної Людини, якою Юрій Юрійович
назавжди залишиться в серцях багатьох учнів, послідовників у науці, колег і
знайомих!
Світла пам’ять Вам, Учителю!
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