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Балушок василь  –  кандидат 
історичних наук, провідний нау ковий 
співробітник  відділу  «Український 
етнологічний  центр»  Інституту  мис-
тецтвознавства,  фольклористики  та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України.  Коло  наукових  зацікав-
лень:  святково-обрядова  культура 
середньовічного  міста;  обряди-
ініціації;  етногенез  та  етнічна  історія 
українців.

Боряк олена – доктор істо ричних 
наук,  провідний  науковий  співробіт-
ник відділу «Український етнологічний 
центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Досліджує проблеми 
духовної культури українців.

Шиприкевич оксана – канди дат 
філософських  наук,  науковий  співро- 
 біт ник  відділу  «Український  етнологіч- 
ний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го  НАН  України.  Коло  наукових 
зацікавлень:  етнічні  стереотипи  і  їх 
вплив  на  етнонаціональні  взаємини, 
етномовні  та  етнокультурні  процеси 
в  сучасній  Україні,  національна  та 
регіональна  ідентифікація  українців, 
особливості національної  ідентичності 
української діаспори.

Конвай валентина  –  молодший 
науковий  співробітник  відділу 
«Український  етнологічний  центр» 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 
України. Коло наукових зацікавлень: 
професійна  і  трудова  обрядовість, 
шкільна святково-обрядова культура, 
трансформація  традиційних  куль-
турних  цінностей  у  сучасному 
учнівському  середовищі,  міська 
культура  та  побут  різних  верств 
населення  України  ХVІІІ–ХІХ ст., 
весільна обрядовість.

Карп’юк Лариса  –  молодший 
науковий  співробітник  відділу 
«Український  етнологічний  центр» 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 
України. Коло наукових зацікавлень: 
соціальна психологія, етнопсихологія, 
соціологія. 

Щербак інна  –  кандидат  істо-
ричних  наук,  науковий  спів робітник 
відділу  «Український  етнологічний 
центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН  України.  Коло  наукових  заці-
кавлень: народна культура, етнологія 
дитинства, народна побожність. 

Курочкін олександр  –  доктор 
історичних  наук,  професор,  голов-
ний  науковий  спів робітник  ІМФЕ 
ім.  М.  Т.  Риль ського  НАН  України. 
Коло  наукових  зацікавлень:  історія 
календарної  та  сімейної  звичаєвості, 
міфологія і демонологія, маскознавство, 
процеси  етнічної  ідентифікації,  карна-
вально-святкова культура українців та 
інших євро пейських народів. У доробку 
дослідника понад 170 наукових праць, 
серед них – 4 монографії.

e-mail: alex-kuro@yandex.ru

Зінків ірина  –  кандидат  мисте-
цтвознавства, профе сор кафедри тео-
рії музики ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 
здобувач  Відділу  культурології  
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 
України. Коло наукових зацікавлень: 
бандура  як  історичний  феномен; 
історична  органологія;  сучасна 
органологія; камерно-інструментальна 
музика; музичний фольклор України.

e-mail: i.zinkiv@gmail.com

Балог Балаж – доктор історичних 
наук  (етнографія),  директор  Інсти-
туту етнографічних досліджень Угор-
ської академії наук, завідувач Відділу 
етнографії  суспільства. Дослідницькі 
терени:  соціальна  антропологія, 
етнічність,  суспільна  етнографія 
Калотасега,  сучасні  суспільно-
етнографічні  процеси,  дослідження 
господарювання,  питання  іденти-
фікації угорських німців. 

Халюк Леся  –  мистецтвознавець 
відділу  мистецтва  та  народної 
творчості  зарубіжних  країн.  Коло 
наукових  зацікавлень:  фольклор 
української діаспори в Польщі, історія 
(1940-ві роки – переселенські акценти 
в Польщі), перекладацька діяльність. 

e-mail: lesyakhaliuk@ mail.ru

Маховська світлана – аспірантка 
2-го  року  навчання  відділу  «Україн-
ський  етнологічний  центр»  ІМФЕ 
ім.  М.  Т.  Рильського  НАН 
України. Коло наукових зацікавлень: 
український  фольклор,  краєзнавство 
Слобожанщини.

сіренко сергій  –  аспірант  3-го 
року  навчання  відділу  «Український 
етнологічний  центр»  ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України. 
Коло  наукових  зацікавлень:  історія 
Кіровоградської області.

Грица софія  –  доктор  мис-
тецтвознавства,  професор,  чл.-кор. 
НАМУ,  провідний  науковий 
співробітник  відділу  етномузикології 
ІМФЕ  ім.  М.  Т.  Рильского  НАН 
України. Коло наукових зацікавлень: 
епос,  теорія  буття  фольклору  в  часі 
і  просторі,  регіоналістика,  пара-
дигматика,  соціологічні  дослі дження 
фольклору і його сучасний стан.

вархол Надія – доктор філософії, 
фольклорист,  письменниця,  нау-
ковий  працівник  Словацького 
національного  музею  –  Музею 
української культури. Коло наукових 
зацікавлень:  фольклор  і  традиційна 
духовна  культура  українців-русинів 
Словаччини. 

Кожолянко Георгій  –  доктор 
історичних  наук,  професор  кафедри 
етнології,  античної  та  середньовічної 
історії  Чернівецького  національного 
універ ситету  ім.  Юрія  Федьковича. 
Коло  наукових  зацікавлень:  похо-
дження  українців  та  витоки  їх 
культури;  матеріальна  і  духовна 
культура  буковинців  (українців, 
румунів, молдован),  гуцулів,  русинів 
в Україні та поза її межами (у Канаді, 
Польщі, Румунії, Молдовії, Росії і ін.)

e-mail: g_kogolianko@ukr.net

Кожолянко олександр – канди-
дат  історичних наук, викладач кафе-
дри етнології, античної та середньовічної 
історії  Чернівецького  національного 
університету  ім.  Юрія  Федьковича. 
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Коло  наукових  зацікавлень:  сімейна 
та календарна обрядовість українців.

Мушкетик Леся Георгіївна  – 
кандидат  філологічних  наук, 
провідний  науковий  співробітник 
відділу  мистецт ва  і  народної 
творчості  зарубіжних  країн  ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського НАН України. 
Основна  тематика  досліджень: 
славістична фольклористика Угорщи-
ни, українсько-угорські взаємовпливи 
у  фольклорі  Закарпаття,  народна 
казка  українських  Карпат,  питання 
перекладознавства.

Бойчук тетяна – старший науко- 
вий співробітник Вінницького облас- 
но го  художнього  музею,  журналіст 
щотижневика «Кур’єр». Коло науко- 
вих  зацікавлень:  гончарство, 
писанкарство,  витинанкарство  та 
люди, які підтримують ці традиції.


