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Антофійчук Ірина – викладач кафедри суспільних наук та українознавства 

Буковинського державного медичного університету, здобувач кафедри сучасної української 
мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Коло наукових 
інтересів: українська та англійська філологія, психолінгвістика. 

Antofiychuk Iryna – teacher on the department of the Social Sciences and Ukrainian in 
Bukovinian State Medical University, researcher of the department of Modern Ukrainian in 
Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych. Research interests: Ukrainian and 
English philology, psycholinguistics. 

 
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. 

 
Безаров Олександр – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних 

наук,  економічної теорії та права Чернівецького торгово-економічного інституту Київського 
національного торгово-економічного університету. Автор близько 100 наукових праць, у 
тому числі монографії та підручника. Коло наукових інтересів: історія революційного руху в 
Російській імперії, історія єврейського питання в Російській імперії, проблеми ідентичності 
російських євреїв наприкінці ХIХ – на початку ХХ століття. 

Bezarov Alexander – а PhD of history, associate professor of Social and Human Sciences, Eco-
nomics and Law of Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University. An 
author is about 100 scientific papers, of one monograph and one textbook. Sphere of scientific interests: 
history of revolutionary motion is in the Russian empire, history of the Jewish question in the Russian 
empire, problems of identity of Russian Jews at the end of ХIХ-th – at the beginning of ХХ age.   

 
Берестова Алла – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства 

Національного фармацевтичного університету. Коло наукових інтересів: українська медична 
термінологія, порівняльне мовознавство. 

Berestova Alla – PhD of Philology, associate professor of Ukrainian National Pharmaceutical 
University. Research interests: Ukrainian medical terminology, comparative linguistics. 

 
Борисюк Алла – доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціології 

Буковинського державного медичного університету. Коло наукових інтересів: соціалізація, 
професійне становлення, професійна ідентичність, професійно значущі якості. Автор понад 
70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографія,  навчальний посібник, 
рекомендований Міністерством освіти і науки України, три навчально-методичні посібники, 
рекомендовані ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. 

Borysiuk Alla – doctor of psychology, professor at the department of Psychology and 
Sociology at Bukovinian State Medical University. There are socialization, professional becoming, 
professional identity, professionaly meaningful features among her scientific interests. Authoring 
more than 70 scientific and teaching papers, which include: monography, manual authorized by the 
Ministry for education and science, three teaching manuals authorized by central teaching commitee 
for higher medical education at Ministry For Health Care of Ukraine 
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Вахоцький Михайло – старший викладач кафедри іноземних мов Буковинського 
державного медичного університету, виконавець планової НДР кафедри, автор понад 30 
міжнародних і вітчизняних наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі – 1 
посібника. Коло наукових інтересів: пропріативи у медичній термінології як засіб вторинної 
номінації, галузеві терміносистеми. 

Vakhotskyi Mykhailo – senior teacher of the department of Foreign Languages, Bukovinian 
State Medical University; coauthor of the scientific research work of the department, author of more 
than 30 national and international scientific and educational works including 1 manual for foreign 
students. Research interests: proper names in medical terminology as a means of secondary 
nomination, branch term systems. 

 
Вінгфілд Ненсі М. – професор кафедри історії Університету Північного Іллінойсу. 

Учасниця міжнародних грантів і програм: „Міжнародна програма обміну і дослідження” 
(короткостроковий грант, Львів, 2009); „Міжнародна освітня програма обміну” (Чернівці, 
2010). Публікації: „Гендерні відносини та світові війни ХХ ст. у Східній Європі” (у 
співавторстві з М. Букур. Блумінгтон: Вид-во університету Індіани, 2006); „Прапор війни і 
Святі Камені: Як богемські землі увійшли до складу Чехії”, Кембрідж, Массачусетс: Вид-во 
Гарвардського університету, 2007; „Повернення до різноманіття: політична історія 
Центрально-Східної Європи після ІІ Світової війни”, 4 видання, у співавторстві з 
Дж. Ротшильдом, Нью-Йорк: Вид-во Оксфордського університету, 2007 та ін. 

Wingfield Nancy M. – Professor of Department of History at the University of Northern 
Illinois. Participated in grants and programs, „International exchange and research” (short-term 
grant, Lviv, 2009); „International Educational Exchange Program” (Chernivtsi, 2010). Publications: 
Gender and World War in Twentieth-Century Eastern Europe. Co-editor with Maria Bucur. 
Bloomington: Indiana University Press, 2006. „Flag Wars and Stone Saints: How the Bohemian 
Lands Became Czech”. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, October 2007; „Return to 
Diversity: A Political History of East Central Europe since World War II”, 4th ed. co-author with 
Joseph Rothschild. New York: Oxford University Press, 2007 etc. 

 
Дем’янчук Олена – викладач кафедри іноземних мов Буковинського державного 

медичного університету. Працює над кандидатською дисертацією „Становлення і розвиток 
гімназійної освіти на Буковині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)” за спеціальністю 13.00.01 – історія 
педагогіки. У доробку автора близько 10 наукових публікацій. Брала участь у наукових 
конференціях. 

Demianchuk Olena – instructor of the Foreign Languages Department of Bukovinian State 
Medical University. The author is carrying out the thesis „The origin and development of the 
gymnasial education in Bukovina (at the end of the XIX – the beginning oft he XX c.)“, specialty 
13.00.01 – History of Pedagogy. The autor has published 10 scientific articles, took part in 
scientific conferences. 

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

філософських наук, доцент, завідувач 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, Head 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. 

 
Курочкін Олександр – д. істор. н., проф., 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 
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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. 

 
Маковська Оксана – викладач кафедри іноземних мов Буковинського державного 

медичного університету, автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Наукові 
інтереси: когнітивне термінознавство, лексико-семантика галузевих терміносистем. 

Makovska Oksana – teacher of the department of Foreign Languages, Bukovinian State Medical 
University; the author of more than 40 national and international scientific and educational works. 
Research interests: cognitive studies of terminology, lexico-semantics of branch term systems.  

 
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. 

Manchul Bohdana – PhD, assistant of professor at department of Social Sciences and Ukrainian 
Studies of 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 

українознавства Буковинського державного медичного університету. Коло наукових 
інтересів: історія української культури, історія України, традиційна культура населення 
Буковини, взаємовпливи у сфері традиційної культури українського та східнороманського 
населення Буковини, процеси етнокультурної ідентичності у прикордонних регіонах. Автор 
155 наукових праць, серед яких 4 монографій. 

Moysey Antoniy – doctor of historical sciences, chief of the Social Sciences and Ukrainian 
Sciences department of Bukovinian State Medical University. Scientific 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 155 scientific publications including 4 monographs. 

 
Павлюк Олеся – викладач кафедри психології та соціології Буковинського державного 

медичного університету, аспірант кафедри міжнародних відносин Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. Коло наукових інтересів: зовнішня 
політика США, інтереси Сполучених Штатів на Близькому та Середньому Сході, самооцінка 
особистості, комунікативні здібності. Автор біля 40 наукових статей та публікацій, учасник 
міжнародних навчальних курсів, тренінгів та семінарів в Німеччині, Польщі, Росії, Молдові. 

Pavliuk Olesia – assistant of the Department of Psychology and Sociology of Bukovinian State 
Medical University, PhD student of the Department of International Relations of Yuriy Fedkovych 
Chernivtsi National University. Research interests: foreign policy of the U. S., interests of the 
United States in the Middle East, self-esteem, communication skills. Author of over 40 scientific 
articles and publications, a member of international training courses, workshops and seminars in 
Germany, Poland, Russia, Moldova. 
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Роман Ігор –  кандидат філософських наук, в.о. доцента кафедри філософії 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Автор понад 
50 публікацій (статті, тези) в журналах та наукови збірниках (Україна, Великобританія, 
Польща, Болгарія, Росія).  Коло наукових інтересів: герменевтика, теорія та практика 
перекладу, когнітивна лінвістика, лінгвістична антропологія, патристика.  

Roman Igor –  PhD, acting assistant of professor of philosophy of Chernivtsi National University 
named by Yuriy Fedkovych. The researcher has over 50 publications (articles, thesis) in journals and 
scientific collections (Ukraine, UK, Poland, Bulgaria, Russia). Research Interests: hermeneutics, the 
theory and practice of translation, lingvistic cognitive, linguistic anthropology, patristic. 

 
Роман Лілія – кандидат філологічних наук, викладач кафедри суспільних наук та 

українознавства Буковинського державного медичного університету. Автор понад 60 
публіцистичних та 24 наукових і навчально-методичних робіт. Брала участь у 19 
міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях. Коло наукових інтересів: 
інновації у методиці викладання української мови як іноземної, порівняльна граматика та 
стилістика української та англійської мов, нейролінгвістика, психолінгвістика.  

Roman Liliya - PhD of Philology, teacher of the department of Social Sciences and Ukrainian 
Studies of Bukovinian State Medical University. Author of more than 60 nonfiction and 24 scientific 
and educational works. Participanted in 19 international, national and regional conferences. Research 
Interests: innovation in methods of teaching Ukrainian as a foreign language, comparative grammar and 
style of Ukrainian and English languages, neurolinguistics, psycholinguistics. 

 
Сидоренко Микола – доктор філософських наук, професор кафедри суспільних наук та 

українознавства Буковинського державного медичного університету. Автор понад 120 
наукових та навчально-методичних робіт, з яких 5 монографій, 2 навчальних посібники, 
решта наукові статті та тези. Коло наукових інтересів: філософія, філософія науки, 
філософська антропологія, аксіологія. 

Sydorenko Mykola – doctor of philosophy science, Professor at the Department of Social 
Sciences and Ukrainian Studies of Bukovinian State Medical University. Author of over 120 
scientific and educational articles, including 5 monographs, 2 textbooks. Research interests: 
philosophy, philosophy of science, philosophical anthropology, axiology. 

 
Скрипник Ірина – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського 

державного медичного університету. Автор понад 20 наукових праць. Наукові зацікавлення: 
порівняльне літературознавство, антропологія, культуральні студії, психолінгвістика, 
соціолінгвістика. 

Skrypnyk Iryna – teacher of the department of social sciences and Ukrainian sciences; 
Bukovinian State Medical University; the author of more than 20 scientific works. Scientific 
interests: comparative literature, anthropology, cultural studies, psycholinguistics, sociolinguistics. 

 
Телеки Марія – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Буковинського державного медичного університету. Після захисту кандидатської дисертації 
„Соціальні категорії модусу у сучасній українській мові” за спеціальністю 10.02.01 – 
українська мова авторка продовжує дослідження соціальних категорій модусу. У доробку  – 
30 наукових праць, у тому числі монографії та посібник. Брала участь у міжнародних та 
українських науково-практичних конференціях, вебінарах. 

Тeleky Mariia – candidate of philological science, associate professor of foreign languages 
Department Bukovinian State Medical Univesity. Research interests of social categories of modes. The 
author of more than 30 national and international scientific and educational works, including books and 
manuals. She participated in international and Ukrainian scientific conferences, webinars. 

 
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 продовжує дослідження у галузі пси-
хологічного 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 – candidate 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. 

   
Томусяк Людмила – кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української 

мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Коло наукових 
інтересів: експресивний синтаксис, лінгвістика тексту, прагматична лінгвістика. У доробку 
автора понад 30 наукових праць.  

Tomusyak  Lyudmyla - candidate of philological science, associate professor of Modern 
Ukrainian language department of Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych. 
Scientific interestrs:  expressive syntax, text linguistics, pragmatic linguistics. The author of more 
than 30 scientific works. 

 
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 України” (2010), співавтором 4 підручників з історії 
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