Nicolae BUCUN
Nicolae Bucun (16 septembrie 1944, s. Clocuşna, raionul Ocniţa – 15 noiembrie 2020) psiholog, pedagog, doctor în medicină, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar,
academician al Academiei de Ştiinţe Psihologice şi Management din Rusia.
Și-a făcut studiile la facultatea de medicină genetică a Universităţii de Stat de Medicină din
Chişinău (1961-1967), apoi a urmat doctorantura Universităţii de Stat de Medicină (1967–1970).
Dl Nicolae Bucun a fost primul doctor habilitat în psihologie din Republica Moldova, unul dintre
savanţii notorii și participant activ în reformarea învăţământului general, contribuind în mod
substanţial la elaborarea documentelor conceptuale şi normative în domeniu.
Contribuţiile ştiinţifice şi didactice ale prof. N. Bucun se vizualizează interdisciplinar (medicină,
psihologie, pedagogie). În medicină a stabilit fundamentările psihopedagogice ale defectologiei,
fundamentele psihofiziologice ale activității de muncă în cazul deficiențelor auditive, a elaborat
teorii ale microcirculaţiei sangvine etc. În psihologie a fost preocupat de dezvoltarea teoriei
psihocomportamentale, teoriei mobilităţii în funcţionarea receptorilor; stabilirea relaţiei
intersenzoriale la persoanele cu deficienţe de auz; a propus modele de dezvoltare a limbajului
copiilor cu dizabilităţi; a identificat particularităţile de dezvoltare a psihomotricităţii copiilor cu
cerinţe educative speciale (CES); a elucidat particularităţile psihologice ale dezvoltării
persoanelor în situaţii sociale deosebite, a propus modele de organizare a procesului de
educaţie în dependenţă de particularităţile de dezvoltare, vârstă, stările psihosomatice; modele
de schimbare a condiţiilor de educaţie a copiilor cu CES, de modernizare a sistemului de
formare profesională şi integrare socioprofesională; a dezvăluit posibilităţile psihologice şi
pedagogice de formare continuă a personalităţii umane, demonstrând experimental rolul
motivaţiei, condiţiilor socio-pedagogice în formarea personalităţii, rolul orientării profesionale,
consilierii şcolare în determinarea carierei. În pedagogie cercetările se probează în definirea
fundamentelor ştiinţifice de dezvoltare a sistemului de învăţământ din Moldova, în
argumentarea esenței pregătirii profesionale a cadrelor manageriale pentru asigurarea calităţii
în educaţie; în fundamentarea strategiei de formare profesională iniţială şi continuă; în
modelizarea psihofiziologică de optimizare şi de eficientizare a educaţiei tehnologice și a
formării profesionale a cadrelor didactice; în tehnologia elaborării standardelor educaţionale,
evaluării şi dezvoltării curriculare în sistemul de educaţie; în definirea cadrului conceptual pentru
dezvoltarea şi implementarea modelelor „educaţia pentru toţi”, „educaţia incluzivă”, „integrarea
profesională a persoanelor cu CES”.
Prodigioasa activitate științifico-didactică și social-culturală a fost apreciată de forurile naționale
și internaționale cu distincții: Eminent al învăţământului din URSS; Eminent al învăţământului
din Republica Moldova; Diploma Guvernului Republicii Moldova; medalia „Dimitrie Cantemir” a
AȘM, medalia „Gloria Muncii” a Președintelui Republicii Moldova ș.a.
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