
 ЗАЦВЕРДЖАНА 
Пастанова Прэзідыума  
Нацыянальнай акадэміі  
навук Беларусі 
26 лістапада 2010 г. № 64 
(у рэдакцыі пастановы 
Прэзідыума Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі 
01.03.2017 № 15-а) 

 
 

СКЛАД 
Рэспубліканскай тэрміналагічнай 
камісіі пры Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі 

 

 
Лукашанец  
Аляксандр 
Аляксандравіч  

– першы намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце дзяржаўнай навуковай установы 
«Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі», доктар філалагічных навук, 
член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі (старшыня камісіі) 
 

Кандраценя 
Ірына Уладзіміраўна 

– вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 
беларуска-рускіх моўных сувязей філіяла 
«Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа» 
дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі», кандыдат філалагічных навук 
(вучоны сакратар камісіі) 
 

Дзятко  
Дзмітрый Васільевіч 

– загадчык кафедры беларускага мовазнаўства 
ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», 
кандыдат філалагічных навук 
 

Кулак  
Анатолій Іосіфавіч  

– дырэктар дзяржаўнай навуковай установы 
«Інстытут агульнай і неарганічнай хіміі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
доктар хімічных навук, прафесар 
 

Курцова  
Вераніка Мікалаеўна 

– загадчык аддзела дыялекталогіі і 
лінгвагеаграфіі філіяла «Інстытут мовазнаўства 
імя Якуба Коласа» дзяржаўнай навуковай 
установы «Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
філалагічных навук 
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Ласкаўнёў  
Аляксандр Пятровіч 

– акадэмік-сакратар Аддзялення фізіка-
тэхнічных навук Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, доктар тэхнічных навук, акадэмік 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
 

Лаўрыновіч 
Наталля Валянцінаўна 

– старшы навуковы супрацоўнік аддзела 
беларуска-рускіх моўных сувязей філіяла 
«Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа» 
дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі», кандыдат філалагічных навук 
 

Любецкая  
Кацярына Пятроўна 

– загадчык кафедры рускай мовы як замежнай і 
агульнаадукацыйных дысцыплін Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 
філалагічных навук 
 

Рашэтнікаў  
Уладзімір Мікалаевіч 

– загадчык аддзела біяхіміі і тэхналогіі раслін  
дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтральны 
батанічны сад Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі», доктар біялагічных навук, акадэмік 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
 

Чаранкевіч  
Сяргей Мікалаевіч   

– загадчык кафедры біяфізікі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар біялагічных 
навук, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі 
 

Языковіч 
Ларыса Уладзіміраўна 

– галоўны рэдактар рэспубліканскага ўнітарнага 
прадпрыемства «Выдавецтва “Беларуская 
энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”» 
 

Ялынцава 
Ірына Уладзіміраўна 

– вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 
беларуска-рускіх моўных сувязей філіяла 
«Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа» 
дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі», кандыдат філалагічных навук 
 

Ярмоленка  
Эльвіра Валер’еўна 

– старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі 
беларускай мовы філіяла «Інстытут 
мовазнаўства імя Якуба Коласа» дзяржаўнай 
навуковай установы «Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
кандыдат філалагічных навук 
 

Арфаграфічная секцыя 
Прыгодзіч  – загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы 



 3
Мікалай Рыгоравіч Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 

філалагічных навук (старшыня секцыі) 
 

Маракуліна  
Тамара Мікалаеўна 

– навуковы супрацоўнік аддзела лексікалогіі і 
лексікаграфіі філіяла «Інстытут мовазнаўства 
імя Якуба Коласа» дзяржаўнай навуковай 
установы «Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі» (вучоны сакратар 
секцыі) 
 

Арцямёнак  
Генадзь  Антонавіч 

– загадчык кафедры беларускага мовазнаўства 
ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя П.М.Машэрава», кандыдат 
філалагічных навук  
 

Бадзевіч  
Зінаіда Іванаўна 

– загадчык кафедры сучаснай беларускай мовы 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандыдат філалагічных навук 
 

Варановіч  
Валерый Леанідавіч 

– дацэнт кафедры беларускага і 
супастаўляльнага мовазнаўства ўстановы 
адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Янкі Купалы», кандыдат філалагічных 
навук 
 

Іўчанкаў  
Віктар Іванавіч 

– загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага 
рэдагавання Інстытута журналістыкі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 
філалагічных навук 
 

Капылоў  
Ігар Лявонавіч 

– дырэктар філіяла «Інстытут мовазнаўства імя 
Якуба Коласа» дзяржаўнай навуковай 
установы «Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
філалагічных навук 
 

Кунцэвіч  
Любоў Пятроўна 

– вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 
дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі філіяла 
«Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа» 
дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі» 
 

Міцкевіч  
Вольга Уладзіміраўна  

– вучоны сакратар філіяла «Інстытут 
мовазнаўства імя Якуба Коласа» дзяржаўнай 
навуковай установы «Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
кандыдат філалагічных навук 
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Русак  
Валянціна Паўлаўна 

– загадчык аддзела сучаснай беларускай мовы 
філіяла «Інстытут мовазнаўства імя Якуба 
Коласа» дзяржаўнай навуковай установы 
«Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі» 
 

Уласевіч  
Вікторыя Іванаўна 

– cтаршы навуковы супрацоўнік аддзела 
сучаснай беларускай мовы філіяла «Інстытут 
мовазнаўства імя Якуба Коласа» дзяржаўнай 
навуковай установы «Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
кандыдат філалагічных навук 

 
 


