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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 

Кожолянко Олександр – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології, античної 
та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
автор понад 70 наукових і методичних праць. Коло наукових інтересів: календарна 
обрядовість українців, румунів і молдован Буковини, методика проведення етнографічних 
експедицій. 

Kojolianko Alexander – candidate of history, assistant professor of ethnology, ancient and 
medieval history of Chernivtsi National University. Handicrafts, author of over 70 scientific and 
methodical works. Research interests: ritual calendar Ukrainian, Romanians and Moldavians 
Bukovina, methods of ethnographic expeditions.  

Костючок Петро – етнолог і етнополітолог, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
етнології і археології Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника. Коло наукових інтересів: 
етнічна/національна ідентичність, самоідентифікація, етнополітичні процеси, історія 
Центрально-Східної Європи та Карпатського регіону. Автор має понад 40 публікацій (статті, 
підручники). 

Kostyuchok Petro – ethnologist and ethnopolitologist, candidate of history, assistant professor 
of department of Ethnology and Archeology, Institute History and Politology, V. Stefanyk 
Precarpathian National University. Circle of the scientific interest: ethnic/national identity, self-
identification, ethnopolitical processes, history of Central-East Europe and Carpathian region. 
Author has more than 40 publications (articles, textbooks). 

Маковська Оксана – викладач кафедри іноземних мов Буковинського державного 
медичного університету, автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Коло 
наукових інтересів: 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. 

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 
145 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 



Відомості про авторів 
 

АПСНІМ. – 2014. – № 3 (3) 113 

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. 

Оробчук Дарія – викладач кафедри іноземних мов Буковинського державного медичного 
університету. Працює над кандидатською дисертацією „Метафора у медичному дискурсі 
сучасної німецької мови” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У доробку автора 
близько 10 наукових публікацій. Брала участь у наукових конференціях, міжнародних 
семінарах та закордонних стажуваннях. 

Orobchuk Dariia – instructor of the Foreign Languages Department of Bukovinian State 
Medical University. The author is carrying out the thesis „Methapher in the medical discourse of 
modern German“, specialty 10.02.04 – German languages. The autor has published 10 scientific 
articles, took part in scientific conferences, international seminars and trainings abroad. 

Подгорецький Йозеф – доктор психологічних наук, професор Опольського університету 
(м. Ополе, Польща). Коло наукових інтересів: комунікативна взаємодія, соціальна перцепція, 
професійно значущі якості, професійне становлення. 

Podhoretsky Jozef –  doctor of psychological sciences, professor of Opole University (Opole 
city, Poland). Scientific interests: communicative interaction, social perception, professionally 
significant qualities, professional becoming. 

Потапова Лідія – старший викладач кафедри суспільних наук та українознавства 
Буковинського державного медичного університету. Автор близько 50 праць наукового та 
навчально-методичного характеру, з них розділ колективної монографії. Коло наукових 
інтересів: еколгічно-економічні аспекти буття людини, філософсько-теоретичні проблеми 
валеології. 

Potapova Lydiya – senior teacher of department of Social Sciences and Ukrainian Studies of 
Bukovinian State Medical University. Author of 50 scientific and  methodological publications. An 
author of part of the collective monograph. Research interests: ecology-economic aspects of human 
existence, the philosophical and theoretical problems valeology. 

Починок Лариса – 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. 

Pochynok Larysa – senior teacher of the department of Foreign Languages, Bukovinian State 
Medical University; coauthor of the scientific research work of the department, author of national 
and international scientific and educational works. Research interests: proper names in medical 
terminology, branch term systems. 

Рахно Костянтин – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший 
науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в 
Опішному. Костянтин Рахно вивчає духовну культуру слов'янської кераміки, образ гончара в 
слов’янських легендах і казках, обряди і звичаї професійних слов’янських гончарів, 
вірування і фольклор. Автор має більше 20 публікацій (статті, тези) в журналах та наукових 
збірниках (Україна, Білорусь, Сербія, Росія і Словенія). 

Rakhno Kostyantyn – candidate of history, the scientific assistant of the Ceramology Institute 
– the branch of the Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, the 
research officer of the National Museum of Ukrainian Pottery in Opishne. Kostyantyn Rakhno 
studies the spiritual culture of Slavic pottery, the image of a potter in Slavic legends and fairy tales, 
professional potters’ rituals and customs of the Slavs, beliefs, and folklore. Author has more of 20 
publications (articles, thesis) in journals and scientific collections (Ukraine, Belarus, Serbia, Russia, 
and Slovenia). 

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.  
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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 медичичного 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. 

Семисюк Альбіна –  кандидат філологічних наук, доцент  кафедри іноземних мов 
Буковинського державного медичного університету. Напрями наукових досліджень: 
лінгвометодика та лінгводидактика, вивчення термінологічної номінації в концептосферах 
галузевих мов субмов промислової токсикології, педіатрії, парамедицини, стоматології. 
Автор трьох навчальних посібників, співавтор Національного підручника з німецької мови 
для студентів стоматологічних факультетів, двох галузевих словників, 80 наукових 
публікацій. 

Semysiuk Albina – candidate of philological sciences, assistant professor of the department of 
Foreign Languages, Bukovinian State Medical University. Scientific research areas: language 
methodology and language didactics study lexicological nomination of languages for special 
purpose “Industrial Toxicology, Medicine, Paramedicine, Pediatrics, Stomatology”. The author of 
three teaching manuals, co-author of Textbook in German language for students National of 
stomatological Faculty, German-Ukrainian Dictionaries in Dermatovenerology and Pediatrics, 80 
scientific papers. 

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. 

Троянський Володимир – кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних наук 
та українознавства Буковинського державного медичного університету. Після захисту 
кандидатської дисертації „Методологічна функція філософії в синтезі наукових знань” за 
спеціальністю 09.00.02 – діалектика і методологія наукового пізнання продовжує 
дослідження в галузі методології духовності українського народу, інтеграції гуманітарних 
наук. У доробку науковця понад 90 публікацій. Брав участь у міжнародних та всеукраїнських 
наукових конференціях. 

Troyanskyy Volodymyr – candidate of philosophy, associate professor of Social Sciences and 
Ukrainian Studies at Bukovynian State Medical University. After defending his thesis 
"Methodological Function of Philosophy in the Synthesis of Scientific Knowledge", Specialty 
09.00.02 - Dialectic and Methodology of Scientific Knowledge" keeps on researching the 
methodology of spirituality of the Ukrainian people, and the integration of the humanities. The 
author has more than 90 scientific publications and regularly participates in international and 
national conferences. 

Тимофієва Марина – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та 
соціології Буковинського державного медичного університету. Після захисту кандидатської 
дисертації „Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього 
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сімейного лікаря” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 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 – 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.  

Чебан Василь – доктор медичних наук, професор кафедри соціальної медицини та 
організації 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 проблеми медицини. 

Cheban Vasyl – doctor of medical science, professor of Social Medicine and Health 
Organization of Bukovinian State Medical University. An author of over 160 scientific articles, 
among them are 3 monographs and 4 manuals. Research interests: reproductive health and social 
problems of medicine. 

Чучко Михайло – доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної і 
середньовічної історії факультету історії, політології та міжнародних відносин 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Коло наукових інтересів: 
культове будівництво на Буковині, соціально-релігійне життя православного населення 
північних волостей Молдавської землі та австрійської провінції Буковина, історія 
Буковинської Митрополії в румунський період, історія торгівлі та митної справи. 

Chuchko Mykhaylo – doctor of history, professor of department of Ethnology, Ancient and 
Medieval History of the Faculty of History, Political Science and International Relations 
of Chernivtsi NationalUniversity named after Yuriy Fedkovych. Scientific interests: cultic building 
in Bucovina, social and religious life of orthodox population of north volost of Moldova and 
Austrian province of Bucovina, history of Bucovinian metropolitanate in Romanian period, history 
of trade and customs. 

Шутак Лариса – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та 
українознавства Буковинського державного медичного університету, автор близько 120 
праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру, з яких 1 
монографія, 1 розділ до колективної монографії, 5 навчальних та навчально-методичних 
посібників з грифом МОН та МОЗ України. Коло наукових інтересів: категоріальна 
граматика української мови, порівняльне мовознавство, українська медична термінологія, 
лінгвопсихологія, українознавство в системі вищої освіти. 

Shutak Larysa – candidate of philological sciences, assistant professor of department of Social 
Sciences and Ukrainian Studies of Bukovinian State Medical University, author of nearly 120 
scientific, educational and methodical, publicistic works: 1 monograph, 1 chapter of collective 
monograph, 5 educational, educational and methodical manuals with the stamps of Ministry of 
Education and Science and Ministry of Healthcare of Ukraine. Scientific interests: categorical 
grammar of Ukrainian language, comparative linguistics, Ukrainian medical terminology, 
linguopsychology, Ukrainian studies in system of higher education.    

 


