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кругозор,  преподавательская  мудрость,  чувство 
юмора  и  артистические  задатки  –  все  это  осо-
бенно  ценили  слушатели  лекций  профессора. 
Геннадий Афанасьевич – член совета по защите 
докторских диссертаций при БГУ, неоднократно 
выступал экспертом и оппонентом, был председа-
телем государственной экзаменационной комис- 
сии. Доклады ученого на международных науч-
ных  форумах  (в  том  числе  на  международных 
съездах славистов) всегда содержали новый ма-
териал и способствовали дальнейшему развитию 
лингвистической науки. Авторитет Г. А. Цыхуна 
среди славистов незыблем.

Геннадий Афанасьевич много времени уделял 
и продолжает уделять организационной и обще-
ственной работе. Он является председателем Бе-
лорусского  комитета  славистов,  председателем 
Общества  белорусско-болгарской  дружбы,  чле-
ном редколлегий ряда научных журналов.

Коллеги  и  ученики  Геннадия  Афанасьевича 
желают  ему  крепкого  здоровья,  неувядающего 
оптимизма и новых свершений на благо белорус-
ской науки.

Коллектив кафедры теоретического  
и славянского языкознания 

филологического факультета БГУ

У кастрычніку 2016 г. адзначыла свой юбілей 
выдатны беларускі лінгвіст, доктар філалагічных 
навук,  прафесар  Ніна  Барысаўна  Мячкоўская. 
Увесь  яе  лёс  звязаны  з  філалагічным факультэ-
там БДУ, на якім яна працуе з 1971 г. Пасля аба-
роны ў 1986 г. доктарскай дысертацыі «Канцэп-
цыя і метады граматык ХVI–ХVII стагоддзяў як 
элемента  кніжна-пісьмовай  культуры  ўсходняга 
славянства» Ніна  Барысаўна  працуе  на  пасадзе 
прафесара.

У  сферу  навуковых  інтарэсаў Н.  Б. Мячкоў-
скай уваходзяць тэорыя і тыпалогія моў, тэорыя 
камунікацыі,  семіётыка,  гісторыя  і  метадалогія 
мовазнаўства.  Ніна  Барысаўна  –  аўтар  звыш 
350  навуковых  публікацый,  у  тым  ліку  13  кніг, 

4 брашур, звыш 200 артыкулаў,  з якіх больш за 
90 апублікаваны ў Маскве і за межамі СНД.

Актыўны ўдзел прымае Н. Б. Мячкоўская ў ра-
боце  навуковых  і  навукова-выдавецкіх  арганіза-
цый  і  з’яўляецца  членам  Беларускага  камітэта 
славістаў  і  Міжнароднай  камісіі  па  славянскіх 
літаратурных мовах пры Міжнародным камітэце 
славістаў,  членам  рэдкалегіі  (а  да  2015  г.  –  ад- 
казным  рэдактарам)  навуковага  часопіса  «Вес-
нік  БДУ.  Серыя  4:  Філалогія.  Журналістыка. 
Педагогіка», членам рэдкалегіі міжнароднага на- 
вуковага  часопіса  «Русский  язык  в  научном  ос-
вещении»  (Масква),  членам  рэдакцыйнага  саве-
та  міжнароднага  навуковага  часопіса  «Russian 
Linguistics»,  членам  рэдакцыйнага  савета  між-
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народнага навуковага часопіса «Slavistična revija» 
(Любляна). 

Вялікая колькасць навуковых дакладаў прад-
стаўлена Н. Б. Мячкоўскай на міжнародных кан-
ферэнцыях  за  межамі  СНД:  у  Любляне  (1980, 
1983, 1986, 1987, 1996, 2003), Бохуме (1990, 1993, 
1995,  2000,  2002,  2005,  2007),  Лондане  (1991), 
Боне  (1994),  Вене  (1995),  Браціславе  (1997), 
Кракаве  (1998,  2004), Познані  (1999),  Дрэздэне 
(2000), Беластоку (2001), Вроцлаве (2000, 2004), 
Іене  (2003–2008),  Варшаве  (2004,  2006),  Варне 
(2004), Лодзі (2005), Базеле (2005), Ольдэнбургу 
(2007), Берліне (2010) і іншых гарадах.

Шмат гадоў Н. Б. Мячкоўская працавала і пра-
цягвае працаваць у якасці запрошанага прафеса-
ра ў Бохуме і Любляне.

Пад  яе  кіраўніцтвам  абаронена  і  зацверджа-
на Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі 
Беларусь 27 кандыдацкіх дысертацый.

Нінай  Барысаўнай  распрацаваны  наступныя  
лекцыйныя курсы і спецкурсы: «Агульнае мова- 
знаўства»,  «Стараславянская  мова»,  «Уводзіны  
ў мовазнаўства», «Сучасная руская мова», «Сты-
лістыка рускай мовы», «Гісторыя мовазнаўства», 
«Славенская  мова»,  «Псіхалінгвістыка»,  «Мова 
і  нацыя»,  «Псіхалінгвістыка  і  камунікатыўныя 
тэхналогіі»;  курсы  для  студэнтаў магістратуры: 
«Метадалогія  лінгвістычных  даследаванняў», 
«Філасофія мовы і камунікацыі».

Прафесар Н. Б. Мячкоўская – лаўрэат прэміі 
БДУ  імя У.  І. Пічэты  (2001), мае шэраг  узнага-

род, сярод якіх – грамата Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь (2007, 2009), ганаровы знак 
Міністэрства  адукацыі  Рэспублікі  Беларусь  
«Выдатнік  адукацыі»  (2011),  дыплом  рэктара  
БДУ  за  перамогу  ў  конкурсе  на  лепшага  кіраў-
ніка  і  арганізатара  навукова-даследчай  работы  
студэнтаў і аспірантаў у намінацыі «Падрыхтоў-
ка  кадраў  вышэйшай  кваліфікацыі»  (2010),  Га- 
наровая  грамата  Вышэйшай  атэстацыйнай  ка- 
місіі  Рэспублікі  Беларусь  (2014).  Акрамя  таго, 
Н. Б. Мячкоўская мае званне «Заслужаны работ-
нік БДУ» (2010).

Ніна Барысаўна – чалавек, які з вялікай адказ-
насцю ставіцца да сваёй працы, навуковай і вы- 
кладчыцкай.  Патрабавальнасць  да  сябе  і  сваіх 
вучняў,  неверагодная  працаздольнасць,  занепа-
коенасць праблемамі развіцця беларускай навукі 
і  адукацыі,  зацікаўленасць  у  іх  вырашэнні,  на-
ватарскі і творчы падыход да ўсіх спраў – залог 
вялікага аўтарытэту, якім карыстаецца Н. Б. Мяч- 
коўская  як  сярод  лінгвістаў  далёка  за  межамі 
краіны, так і сярод выкладчыкаў кафедры тэарэ- 
тычнага  і  славянскага  мовазнаўства  і  філала-
гічнага факультэта БДУ ў цэлым,  а  таксама  ся-
род  студэнтаў.  Сябры  і  калегі  шчыра  жадаюць 
Ніне Барысаўне здароўя, творчых поспехаў у на-
вуцы і доўгіх шчаслівых гадоў жыцця.

Калектыў кафедры тэарэтычнага  
і славянскага мовазнаўства  

філалагічнага факультэта БДУ


