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Аністратенко Антоніна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри суспільних наук та 

українознавства Буковинського державного медичного університету. Коло наукових інтересів: 

сучасний арт-процес України, Польщі, Німеччини, Австрії, Швеції. Автор 60 наукових праць, статей, 

розвідок, у тому числі 1 монографії. 

Anistratenko Antonina – PHD, teacher of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies, 

Bucovinian State Medical University. Research interests: modern art process in Ukraine, Poland, Germany, 

Austria and Sweden. Author of 60 scientific publications including 1 monograph. 

 

Безарова Галина – старший викладач кафедри психології та соціології Буковинського 

державного медичного університету. Автор близько 95 наукових праць. Коло наукових інтересів: 

філософські основи східної традиційної медицини, філософія постмодернізму: релігійний аспект, 

проблеми духовності. 

Bezarova Galina – senior teacher of the department of Psychology and Sociology of Bukovinian State 

Medical University. An author is about 95 scientific papers. Research Interests: philosophical Foundations of 

Eastern traditional medicine, the philosophy of postmodernism: the religious aspect, spirituality problems. 

 

Бицко Наталія – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов 

Буковинського державного медичного університету, автор понад 50 наукових та навчально-

методичних праць. Коло наукових інтересів: ономастичні дослідження, мікрогідронімія Терно-

пільщини, епонімні назви у медичній терміносистемі. 

Bytsko Nataliya – a candidate of philological sciences, senior teacher of the departmentof Foreign 

Languages of Bukovinian State Medical University, author of more than 50 scientific and teaching – 

methodical works. Research interests: onomastic investigations, microhydronimiya of Ternopilshchina, 

eponymous names in medical terminological system. 

 

Гелецька Аліса – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського 

державного медичного університету. Виконує кандидатську дисертацію „Мовні засоби вираженя 

типів модальності у британському політичному романі кінця ХХ – початку ХХІ століття” за 

спеціальністю 10.02.04 – „Германські мови”. У доробку науковця 10 публікацій. 

Heletska Alisa – teacher of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies, Bucovinian State 

Medical University. Work on candidate's dissertation „Language means of expressing the types of modality 

in the British political novel of the end of ХХ - beginning of ХХІ of century” in the specialty 10.02.04 – 

„German languages”. Scientist has 10 publications.  

 

Давидюк Володимир – студент Буковинського державного медичного університету, медичного 

факультету №4, дійсний член Малої Академії Наук України, учасник ІІ Міжнародного медико-

фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених та симпозіуму студентського самоврядування, 

міжнародної конференції «Современная европейская наука» (Великобританія). Коло наукових 

інтересів: проблема адаптації студентської молоді на початковому етапі навчання; психологічні 

особливості подолання студентами складних життєвих ситуацій; історія медицини, життєвий та 

творчий шлях видатних лікарів. 
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current member of the Minor Academy of Sciences of Ukraine, participant of the second Bukovinian 

international medical and pharmaceutical congres for students and young scientists and symposium of 

student self-government, international conference «Modern European science» (Great Britain). Research 

interests of the author: the problem of adaptation of students at the initial stage of studying; psychological 

characteristics of students overcoming difficult life situations; history of medicine; life and career of the 

outstanding doctors. 

 

Єцко Костянтин – доктор медичних наук, професор Кишинівського державного університету 

медицини та фармації ім. Н. Тестеміцану. Коло наукових інтересів: соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я, медичний менеджмент та маркетинг, економіка охорони здоров’я.  
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N. Testemitsanu. Scientific interests: social medicine and organization of health care, medical management 

and marketing, health economics. 

 

Зорій Ніна – проректор з науково-педагогічної роботи та виховання, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету. 

Автор понад 80 наукових статей. Коло наукових інтересів: філософія науки, методологія психології, 

педагогіка і психологія вищої школи. 

Zoriy Nina – pro-rector on scientific and pedagogical work and education in Bukovinian State Medical 

University, PhD, associate professor of the department of Psychology and Sociology of Bukovinian State Medical 

University. Author of over than 80 scientific articles. Research interests: philosophy of science, methodology, 

psychology, pedagogy and psychology of higher education. 

 

Кашперук-Карпюк Інна – кандидат медичних наук, старший викладач кафедри анатомії, 

топографічної анатомії та оперативної хірургії ВДНЗ "Буковинський державний медичний 

університет" МОЗ України. Коло наукових інтересів: перинатальна анатомія органів сечовидільної 

системи; 

Kashperuk-Karpiuk Inna – candidate of medical science, senior teacher of the Department of anatomy, 

topographical anatomy and operative surgery of the Bukovinian State Medical Univesity. Scientific interests: 

perinatal anatomy of urinary system organs. 

 

Курочкін Олександр – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. Автор понад 

200 наукових публікацій, з них 5 монографій. Друкувався не лише у вітчизняних, а й зарубіжних 

профільних виданнях: «Советская этнография», «Живая старина», «Славянский и балканський 

фольклор», «Demos», «Българска етнология», «Български фолклор», «Acta Ethnographica Hungarica», 

«Etnologie Française». Коло наукових зацікавлень: історія календарної та сімейної звичаєвості, міфологія і 

демонологія, маскознавство, процеси етнічної ідентифікації, карнавально-святкова культура українців та 

інших європейських народів. 

Alexander Kurochkin - doctor of historical scinces, professor, senior researcher at the Institute of Art, 

Folklore and Ethnology named after M. Rylskyi NAS of Ukraine. Author of over 200 scientific publications, 

including 5 monographs. Were published not only in Ukrainian but also foreign specialized journals: 

«Советская этнография», «Живая старина», «Славянский и балканський фольклор», «Demos», 

«Българска етнология», «Български фолклор», «Acta Ethnographica Hungarica», «Etnologie Française». 

Scientific interests: history calendar and family traditions, mythology and demonology, processes of ethnic 

identity, culture festive carnival-Ukrainian and other European nations. 

 

Лапа Галина − старший викладач кафедри іноземних мов Буковинського державного медичного 

університету, виконавець планової НДР кафедри, автор міжнародних та вітчизняних наукових та 

навчально-методичних публікацій. Коло наукових інтересів: власні назви у медичній термінології, 

галузеві терміносистеми. 

Lapa Galina − senior teacher of the department of Foreign Languages of Bukovinian State Medical 

University; coauthor of the rearch work of the department, author of national and international scientific and 

educational works. Research interests: proper names in medical terminology, branch term systems. 

 

Максимюк Марта – кандидат філологічних наук, викладач кафедри суспільних наук та 

українознавства Буковинського державного медичного університету. Коло наукових інтересів: стилістика 

української мови, ономастика художнього тексту. Автор понад 10 наукових праць. 

Maksymyuk Marta – PhD of Philological Sciences, teacher of Social and Cultural Studies Department 

of Bukovinian State Medical University. Scientific interests: style of Ukrainian language, literary 

onomastics. Author of over 10 scientific articles. 

 

Манчул Богдана – кандидат філософських наук, викладач кафедри суспільних наук та 

українознавства Буковинського державного медичного університету, автор біля 17 наукових статей. 

Коло наукових інтересів: філософія науки, лінгвістична філософія, соціальна філософія, філософія 

творчості. 
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Bukovinian State Medical University. Author of 17 sceintific articles. Research interests: philosophy of science, 

philosophy of linguistics, social philosophy, philosophy of creativity. 

 

Мойсей Антоній – доктор історичних наук, завідувач кафедри суспільних наук та україно-

знавства Буковинського державного медичного університету. Коло наукових інтересів: історія 

української культури, історія України, традиційна культура населення Буковини, взаємовпливи в 

сфері традиційної культури українського та східнороманського населення Буковини, процеси 

етнокультурної ідентичності в прикордонних регіонах. Автор 145 наукових праць, в тому числі 4-х 

монографій. 

Moysey Antoniy – Doctor of Historical Sciences, Chief of the Social Sciences and Ukrainian Studies 

department of Bukovinian State Medical University. Research interests: history of Ukrainian culture, history 

of Ukraine, traditional culture of Ukrainian population, interplay in area of traditional culture of Ukrainian 

and eastromanian population of Bukovina, processes of ethnocultural identity in border regions. Author of 

145 scientific publications including 4 monographs. 

 

Подгорецький Йозеф – доктор психологічних наук, професор Опольського університету 

(Польща). Коло наукових інтересів: комунікативна взаємодія, соціальна перцепція, професійно 

значущі якості, професійне становлення. 

Podhoretsky Jozef – Doctor of Psychological Science, professor of Opole University (Poland). Research 

interests: communicative interaction, social perception, professionally significant qualities, professional 

becoming. 

 

Проняєв Дмитро – кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії, топографічної анатомії та 

оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету. Коло наукових інтересів: 

перинатальна анатомія органів жіночої репродуктивної системи. 

Proniaiev Dmytro – candidate of medical science, associate professor of the Department of anatomy, 

topographical anatomy and operative surgery of the Bukovinian State Medical Univesity. Scientific interests: 

perinatal anatomy of female reproductive system organs. 

 

Руснак Наталія – доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Коло наукових інтересів: 

когнітивна лінгвістика, діалектологія, етнолінгвістика, прагматична текстологія. Автор понад 100 

наукових праць, у тому числі 2 монографій.  

Rusnak Natalia – doctor of philological sciences, Professor on the department of Modern Ukrainian 

Literature Language of Chernivtsi National University named after Uriy Fedcovich. Science interests: 

cognitive linguistics, dialectology, ethnolinguistics, pragmatic textology. Author of over 100 scientific 

papers, including 2 monographs. 

 

Руснак Юлія – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри суспільних наук та 

українознавства Буковинського державного медичного університету. Після захисту кандидатської 

дисертації „Лексика родинних обрядів у буковинському діалекті” за спеціальністю 10.02.01. – 

українська мова автор продовжує дослідження у галузі діалектології, етнолінгвістики, викладання 

української мови як іноземної. У доробку науковця є 25 публікації.   

Rusnak Yulia – candidate of philological sciences, senior teacher of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies of Bukovinian State Medical University. After defending her dissertation „The 

vocabulary of family rituals in Bucovina dialect” in the specialty 10.02.01. – Ukrainian language keeps on 

researching in the field of dialectology, ethnolinguistics, teaching Ukrainian as a foreign language. In the 

works of the scientist are 25 publications. 

 

Стрільчик Богдан – студент-магістрант філософсько-теологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Коло наукових інтересів: психоаналіз, філософія 

культури, герменевтика. 

Stril'chyk Bohdan – Master's Degree student of Philosophy and Theology Faculty of Yuriy Fedkovych 

Chernivtsi National University. Sphere of interest: phychoanalysis, philosophy of culture, hermeneutics. 

 

Тимофієва Марина – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціології 

Буковинського державного медичного університету. Після захисту кандидатської дисертації 
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„Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря” за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія автор продовжує дослідження у галузі 

психологічного здоров`я, психології спілкування, педагогічної психології. Автор понад 70 наукових 

праць, у тому числі монографії, навчального посібника, рекомендованого Міністерством освіти і 

науки України, навчально-методичного посібника, психологічного практикуму.  

Tymofieva Marina – PhD of Psychology, associate professor of psychology and sociology department 

of Bukovinian State Medical University. After defending dissertation, „Psychological conditions of 

communicative competence family doctor” specialty 19.00.07 – Educational and Developmental Psychology 

by continuing research in the field of mental health, psychology, communication, educational psychology. 

Author of over 70 scientific papers, including – monographs, textbooks recommended by the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, of a manual, psychological workshop.  

 

Циганенко Лілія – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії, декан 

факультету української філології та історії Ізмаїльського державного університету вільних мистецтв. 

Авторка досліджує дворянство південних українських  губерній Російської імперії кінця XVIII - 

початку XX століття; його етнічний склад, економічну, адміністративну, культурну та благодійну 

діяльність. Дослідниця має 80 публікацій (статті, тези) в журналах та наукових збірниках (Україна, 

Білорусія, Румунія, Болгарія). Лілія Циганенко є автором монографії „Дворянство Південної 
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століття”(2011). 

Tsyganenko Liliya – Doctor of History, Professor of the Chair of World History, Dean of the Faculty of 

Ukrainian Philology and History of Izmail State Liberal Arts University. The author continued his research 
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 – early 20

th
 cent., its 
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handbook „The Southern Bessarabia from the Ancient Times to the late of the 20
th
 cent.” (2011). 
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охорони здоров’я Буковинського державного медичного університету. Автор понад 160 наукових 

праць, з них 3 монографії і 4 посібники. Коло наукових інтересів: репродуктивне здоров'я, соціальні 
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