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Бойчук Тарас – доктор медичних наук, професор, ректор Буковинського державного
медичного університету, академік АН ВШ України. Автор 164 наукових праць, в тому числі
10 навчальних посібників та 8 монографій. Коло наукових інтересів: хронотоксикологія,
лазерна поляриметрія біологічних об'єктів. Автор – головний редактор науково-практичних
журналів „Буковинський медичний вісник”, „Клінічна та експериментальна патологія”,
„Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина”, „Актуальні питання суспільних наук та
історії медицини”.
Boychuk Taras – Doctor of Medical Science, professor, rector of Bukovinian State Medical
University, Academician of the Academy of Science of the Higher School of Ukraine. Author of
164 scientific publications including 10 textbooks and 8 monographs. Research interests of the author: chronotoxicology, laser polarimetry of biological objects. He is editor of scientific and practical journals „Bukovinian Medical Herald”, „Clinical and Experimental Pathology”, „Neonatology,
Surgery and Perinatal Medicine”, „Current Issues of Social Sciences and History of Medicine”.
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, у тому числі монографій, навчального
посібника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, 3 навчально-методичних
посібників, рекомендованих ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України.
Borysiuk Alla – Doctor of Psychology Science, 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 of Ukraine, three teaching manuals authorized
by central teaching commitee for higher medical education at Ministry For Health Care of Ukraine.
Запоточна Лариса – викладач кафедри іноземних мов Буковинського державного медичного університету. Автор працює над кандидатською дисертацією на тему „Лексико-семантичний та структурний аналіз медичних термінів сучасної англійської мови (субмови
кардіологія)” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Автор понад 25 наукових публікацій. Брала участь у міжнародних та всеукраїнських наукових семінарах та конференціях.
Zapotochna Larysa – teacher of the department of Foreign Languages of Bukovinian State
Medical University. The author is carrying out the thesis „Lexico-semantic and structural analysis
of medical terms of modern English language (terms of Cardiology)”, specialty 10.02.04 „German
languages”. The author has published 25 scientific articles. The author took part in International and
national scientific seminars and 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.
Іванчук Марія – доктор психологічних наук, професор, зав. кафедри педагогіки та
методики початкового навчання Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича. Автор понад 90 публікацій, з них 1 монографія, 1 навчально-методичний
посібник з грифом МОН України, 12 навчально-методичних посібників, 4 методичних
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рекомендацій, статті у наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій. Коло
наукових інтересів: психолого-педагогічні особливості навчання та виховання особистості
молодшого школяра в умовах інноваційного освітнього простору.
Ivanchuk Maria – Doctor of Psychology, professor, head of department of pedagogy and
methodology of primary education Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych.
An author of over 90 publications. Among them are 1 monograph, 1 textbook labeled with MES of
Ukraine, 12 textbooks, 4 methodical recommendations, scientific articles in professional scientific
journals and conference materials. Research interests: psychological and pedagogical features of
training and education of the individual primary school children in terms of innovative educational
space.
Кожолянко Георгій – доктор історичних наук, професор кафедри етнології, античної
та середньовічної історії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича,
голова Буковинського етнографічного товариства, автор понад 400 наукових і методичних
праць. Коло наукових інтересів: походження українців, румунів і молдован Буковини,
матеріальна і духовна культура українців, поселення і культура українців у Канаді і США.
Kojolianko George – Doctor of Historical Sciences, professor of ethnology, ancient and
medieval history of Сhernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych, head of
Bukovinian ethnographic society, author of over 400 scientific and methodical publications.
Research interests: origin Ukrainian, Romanians and Moldavians Bukovina, material and spiritual
culture of the Ukrainian, Ukrainian settlement and culture in Сanada and the United States.
Кожолянко Олександр – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології,
античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Автор понад 70 наукових і методичних праць. Коло наукових інтересів: календарна обрядовість українців, румунів і молдован Буковини, методика проведення етнографічних
експедицій.
Kojolianko Alexander – PhD of history, associate professor of ethnology, ancient and
medieval history of Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych. An author of
over 70 scientific and methodical works. Research interests: ritual calendar Ukrainian, Romanians
and Moldavians of Bukovina, methods of ethnographic expeditions.
Манчул Богдана – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету, має біля 15 наукових статей. Коло наукових інтересів: філософія науки, лінгвістична філософія, соціальна філософія, філософія творчості.
Manchul Bohdana – PhD, assistant professor at department of Social Sciences and Ukrainian Studies of Bukovinian State Medical University. Author of 15 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
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.
Навчук Галина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних наук та
українознавства Буковинського державного медичного університету, автор близько 100
праць наукового, навчально-методичного та публіцистичного характеру, з яких 1 монографія, 1 розділ до колективної монографії, 4 навчальні та навчально-методичні посібники з
грифом МОН та МОЗ України. Коло наукових інтересів: українознавство, лінгвокраєзнавство, проблеми впорядкування української медичної термінології, культура мовлення фахівця-медика, національно-мовне виховання у ВНЗ.
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Navchuk Halyna – PhD of Philological Science, associate professor of department of Social
Sciences and Ukrainian studies of Bukovinian State Medical University, author of nearly 100
scientific, educational and methodical, publicistic works: 1 monograph, 1 chapter of collective
monograph, 4 educational, educational and methodical manuals with the stamps of Ministry of
Education and Science and Ministry of Healthcare of Ukraine. Research interests: Ukrainian
studies, linguo regional ethnography, ordering problems of Ukrainian medical terminology, culture
of medical specialist’s speech, national and language education in higher educational institution.
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 (Opole,
Poland). Research interests: communicative interaction, social perception, professionally significant
qualities, professional becoming.
Рак Олександр – кандидат філолологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних
мов Буковинського державного медичного університету. Коло наукових інтересів: етимологічні студії онімного простору Франції; системно-структурні, семантичні і функціональні
особливості організації терміносистеми субмов медицини; укладання галузевих багатомовних словників; методика викладання іноземних мов за професійним спрямуванням. Автор
понад 60 наукових і навчально-методичних праць та співавтор 5 підручників, 3 навчальних
посібників і 1 словника.
Rak Oleksandr – PhD of Philology, associate professor, Head of the department of Foreign
Languages in Bukovinian State Medical University. Areas of scientific works of the author are the
following: etymological studies of onym area of France, studying the system-structural, semantic
and functional characteristics of terminological sublanguages of medicine; creating special
multilingual dictionaries; methods of teaching foreign languages for professional purposes. The
scientist is the author of over 60 scientific and educational papers and co-author of 5 textbooks, 3
teaching aids and 1 dictionary.
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.
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.
Синиця Валентина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов
Буковинського державного медичного університету. Після захисту кандидатської дисертації
„Латинские номены с именным суффиксом – tio/sio” за спеціальністю 10.02.14 – класичні
мови, автор продовжує дослідження лексико-семантичної та словотвірної структури латинських медичних термінів, методики викладання латинської мови для студентів вищих медичних закладів. У доробку науковця 67 публікацій. Брала участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
Synytsia Valentyna – PhD of Philological Science, associate professor of the department of
Foreign Languages, Bukovinian State Medical University. After defending the Candidate thesis
„Latin Nomens with the Nominal Suffix –tion/sio” on specialty 10.02.14 „Classical Languages” the
author continues her research on lexical-semantic and word-building structure of Latin medical
terms, the methods of teaching Latin for the students of higher educational establishments. 67 works
have been published. The author takes an active part in international and all-Ukrainian scientific
conferences.
Скрицька Наталія – викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету. Автор 5 статей, низки тез, присвячених темі дисертаційної роботи. Здобувач кафедри філософії ДВНЗ „Гірничий національний університет”
з 2013 р. Проблематика досліджень: історія середньовічної філософії, онтологія, метафізика.
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Skrytska Natalya – teacher of Social and Cultural Studies Department of Bukovinian State
Medical University. Author of five scientific articles, and thesis dedicated to the theme of the
dissertation research. Research interests: history of philosophy, ontology, metaphysics.
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 – PhD, associate professor at the department of Social Sciences and
Ukrainian Studies, Bukovinian State Medical University. After defending the Candidate 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.
Шалаєва Ганна – старший викладач кафедри іноземних мов Буковинського
державного медичного університету. Автор бере участь у виконанні НДР кафедри, виступає
з доповідями на викладацьких конференціях БДМУ, друкує наукові статті в міжнародних та
вітчизняних журналах.
Shalajeva Hanna – senior teacher of the department of Foreign Languages of Bukovinian
State Medical University. The author takes part in writing of the scientific research works of the
department, prepares reports for teachers’ conferences of BSMU, her articles are published in home
and international journals.
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 – PhD of Philological Science, associate 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 and methodical manuals with the stamps of Ministry of Education and
Science and Ministry of Healthcare of Ukraine. Research interests: categorical grammar of
Ukrainian language, comparative linguistics, Ukrainian medical terminology, linguo psychology,
Ukrainian studies in system of higher education.
Чебан Василь – доктор медичних наук, професор кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Буковинського державного медичного університету. Автор понад
160 наукових статей, 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.
Чебан Людмила – викладач кафедри безпеки життєдіяльності Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Автор 15 статей. Коло наукових інтересів: безпека життєдіяльності, захист прав індивідуальної власності.
Cheban Ludmila – assistant of the department of Life Safety of Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych. Author of 15 articles. Research interests: safety, protection of
the rights of individual property rights.
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