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

Буковинського державного медичного університету. Коло наукових інтересів:сучасний арт-процесУкраїни, 

Польщі, Німеччини, Австрії, Швеції. Автор 60 наукових праць, статей, розвідок, у тому числі 1 монографії. 

Anistratenko Antonina – PHD, lecturer 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 2 monographs. 

 

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. 

 

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 

 

Бургеле Камелія – кандидат філологічних наук, старший консультант, магістр румунської культури і 

цивілізації, докторант в галузі антропології та фольклору Румунської академії, член Асоціації етнології Румунії 

(ASER), автор семи книг про антропологію здоров'я і (Селаж, Румунія)та етнографію. 

Burghele Camelia – Ph. D. in Philology, senior specialty consultant, Master in Romanian Culture and Civilisation, 

postdoctoral studies on anthropology and folklore at the Romanian Academy, member of the Ethnology Association of 

Romania (ASER), author of seven books on health anthopology and Meses area (Salaj County, Romania) ethnography.  

 

Васкул Надія – магістр кафедри педіатрії та медичної генетики ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет». Коло наукових інтересів: розвиток педіатричної допомоги на Буковині, історія 

розвитку кафедри, механізми розвитку виразкової хвороби у дітей. 

Vaskul Nadiya – Master Degree of department of Pediatrics and Medical Genetics of Bukovinian State Medical 

University. Scientific research: development of pediatric care in Bukovina, history of the department, the mechanisms 

of ulcer disease of children. 

 

Давиденко Ігор – професор, завідувач кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет», дійсний член Міжнародної Академії Патології, автор та співавтор понад 400 

наукових та навчальних публікацій з патології та історії патологічної анатомії на Буковині, включаючи дві 

монографії та національний підручник з патоморфології. 

Davydenko Igor – Professor, Head of the Department of the Pathological Anatomy “Bukovinian State Medical 

University (Chernivtsy, Ukraine), Regular Member of the International Academy of Pathology, the author and coauthor 
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monographs and national handbook of pathomorphology. 
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фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. Автор понад 200 наукових публікацій, з них 5 

монографій. Коло наукових зацікавлень: історія календарної та сімейної звичаєвості, міфологія і демонологія, 

маскознавство, процеси етнічної ідентифікації, карнавально-святкова культура українців та інших європейських 

народів. 

Kurochkin Alexander – 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. Scientific interests: history calendar and family traditions, mythology and demonology, processes of 

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

 

Любіна Любов - викладач кафедри психології та соціології ВДНЗ України "Буковинський державний 

медичний університет". Проводить наукові дослідження у галузі гендерної психології, психології розвитку та 

професійного становлення. Автор понад 50 наукових праць. Співавтор колективної монографії. E-

mail: lyubovlyubina25@gmail.com 

Liubov Liubina- lecturer in psychology and sociology VDNZ Ukraine "Bukovina State Medical University." Conducts 

research in the field of gender psychology, developmental psychology and professional development. Author of more 

than 50 scientific papers. Contributor collective monograph. E-mail: lyubovlyubina25@gmail.com 

 

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, в. о. завідувача кафедри суспільних наук та українознавства 

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 175 наукових праць, в тому числі 5-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 175 scientific publications including 5 

monographs. 

 

Осипенко Вікторія – викладач кафедри психології та соціології. Співавтор навчального посібника «Основи 

психології. Основи педагогіки» для англомовних студентів, автор понад 50 наукових та навчально-методичних 

статей. Коло наукових інтересів: соціально-психологічні особливості адаптації та адаптаційних процесів 

студентів-майбутніх медиків першого року навчання, соціально-психологічні аспекти етнічної толерантності. 

Osypenko Victoria - teacher of the department of psychology and sociology. Co-author of the manual on 

«Fundamentals of psychology. Fundamentals of pedagogy» for English-speaking students, author of more than 50 

scientific and methodological articles. Research Interests: social psychology, social and psychological features of 

adaptation and adaptive processes for future medical students the first year, the social and psychological aspects of 

ethnic tolerance. 

 

Остащук Іван – доктор філософських наук, професор кафедри суспільних наук та українознавства 

Буковинського державного медичного університету. Коло наукових інтересів: філософія релігії, історія релігії,  

релігійна герменевтика,  культурологія. Автор 115 наукових публікацій. 

Ostashchuk Ivan – Doctor of  Philosophy Science, Professor  of the Social Sciences and Ukrainian Studies department 

of Bukovinian State Medical University. Research interests: Philosophy of Religion, History of Religion, Religious 

Hermeneutics, Cultural Studies. Author of 110 scientific publications. 

 

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 
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skills. Author of over 40 scientific articles and publications, a member of international training courses, workshops and 

seminars in Germany, Poland, Russia, Moldova. 

 

Пендерецька Оксана Михайлівна – викладач кафедри психології та соціології, співавтор державних 

стандартів освіти зі спеціальності «Медична психологія», співавтор більше як 50 наукових та науково-

методичних статей. Коло наукових інтересів: психологія кризових станів, психологічне консультування, 

кросформатні форми навчання. 

Penderetska Oksana - teacher of the department of psychology and sociology, co-author of the state educational 

standards in the specialty «Medical Psychology», co-author of over 50 scientific and methodological articles. Research 

Interests: the psychology of crisis, psychological counseling, cross-formating learning. 

 

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. 

 

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. 

 

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. Participantedin 19 

international, national and regional conferences. Research Interests: innovationin methods of teaching Ukrainian as a foreign 

language, comparative grammar and style of Ukrainian and English languages, neurolinguistics, psycholinguistics. 

 

Савчук Тетяна – Кандидат медичних наук, асистент кафедри фізіології імені Я. Кіршенблата ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». У доробку автора 18 наукових праць. Коло наукових 

інтересів: історія розвитку фізіології, історія медсестринства, фізіологія нервової системи.  

Savchuk Tatiana – PhD, Assistant Professor of Physiology named after Ya. Kirshenblata of Bukovinian State Medical 

University. Author of 18 scientific works scientific research: history of physiology, history of nursing, physiology of the 

nervous system. 

 

Семененко Cвітлана –кандидат біологічних наук, доцент кафедрифізіологіїім. Я. Кіршенблата ВДНЗ БДМУ. 

Співавтормонографії та 2 підручників. Автор 55 наукових статей. Науковіінтереси: роль оксиду азоту в 

хроноритмічнійрегуляціїдіяльностінирок. 

SemenenkoCvetlana – candidate of biological sciences. Associate professor of department of physiology named after 

Y. Kirshenblata of BSMU. Co-author of monograph and twon textbooks.The author of 55 scientific articles. Research 

interests:  the role of nitric oxide in the regulation of renal hronorytmichniy of kidney. 
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has 26 scientific publications. Research Interests: philosophical anthropology.  



Відомості про авторів 
 

АПСНІМ. – 2015. – № 3 (7) 126 

 

Скрипник Ірина – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного 

медичного університету. Автор понад 20 наукових праць. Наукові зацікавлення: порівняльне 
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Тюлєнєва Олена – доцент кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет», автор та співавтор понад 60 наукових та навчальних публікацій з патології та історії патологічної 

анатомії на Буковині. Основний напрямок наукових досліджень – патологія репродукції людини. 
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