http://www.etnolog.org.ua

Інформація про авторів:

Бідношия Юрій – науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр»
Інституту
мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН
України. Коло наукових зацікавлень: етнолінгвістика; усна
історія; діалектна текстографія;
діалектний синтаксис; говори як
чинник самоідентифікації.

Касперович Галина – доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник
відділу народознавства Центру
дослідження білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі. Коло наукових зацікавлень: етнокультурна історія
білорусів ХХ–ХХІ ст.; сучасні
етнокультурні та етнодемографічні процеси; етнічні спільноти
в Республіці Білорусь; традиції
тваринництва.

Ф

Віхрова Тетяна – завідувач
відділу етнографії Луганського
обласного краєзнавчого музею
(2000–2014). Коло наукових зацікавлень: залюднення території
сучасної Луганщини; народний
костюм, орнаментика рушників
та обрядовість Луганщини.

ший науковий співробітник відділу української та зарубіжної
фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського
НАН України. Коло наукових
зацікавлень: історія фольклористики; усна історія XX ст.;
популяризація фольклору.

секретар-референт Буковинського етнографічного товариства.
Коло наукових зацікавлень: матеріальна й духовна культура;
етнополітологія; народна релігійність; українська еміграція.
Коцур Юлія – кандидат історичних наук, завідувач науководослідного відділу Національного музею «Меморіал жертв
Голодомору». Коло наукових зацікавлень: традиційна українська
культура; деформація традиційної етнокультури в роки Голодо
мору 1932–1933 років; історія
Роменщини; усна історія; історія
повсякденності:

Е

Балушок Василь – кандидат історичних наук, фахівець у
галузі історичної етнології. Коло
наукових зацікавлень: етнічна та
етнокультурна історія українців.

Іваннікова Людмила – кандидат філологічних наук, стар-

Кожолянко Олександр –
доктор історичних наук, доцент,

ІМ

Забудкова Ольга – асистент
кафедри історії України Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Старобільськ). Коло наукових
зацікавлень: економічна історія
України; історія України початку
ХХ ст.; історія Східної України.

Кожолянко Георгій – доктор історичних наук, професор,
голова Буковинського етнографічного товариства. Коло наукових зацікавлень: матеріальна
й духовна культура українців;
молдован та румунів; українська
діаспора в Росії, Сербії, Польщі,
Молдові; етнографічні музеї в
Канаді, Україні; історія церкви та
церковна етнографія.

5

Отрошко Любов – науковий
співробітник відділу української
етнології
Науково-дослідного
інституту українознавства Міністерства освіти і науки України. Коло наукових зацікавлень:
українознавство; етнологія; історія України.
Сергійчук Володимир –
доктор історичних наук, професор кафедри давньої та нової
історії України Київського націо
нального університету імені Тараса Шевченка. Коло наукових
зацікавлень: історія українського
козацтва; історія національновизвольного руху; розселення
українців у світі.

http://www.etnolog.org.ua

Information About Authors

Bidnoshyya Yuriy – a research
fellow at the Ukrainian Ethnological
Centre Department of the NASU
M. Rylskyi Institute of Art Studies,
Folkloristics
and
Ethnology.
Scientific interests: ethno-linguistics,
oral history; dialectal textography;
dialectal syntax; dialects as a factor
of self-identification.

Kaspiarovich Halina – a
Doctor of History, an associate
professor, a leading research fellow
at Ethnology Department of the
Centre for Belarusian Culture,
Language and Literature Studies of
the National Academy of Sciences
of Belarus. Scientific interests:
Belarusian ethno-cultural history
of the XXth–XXIst centuries;
modern ethno-cultural and ethnodemographic processes; ethnic
communities in the Republic
of Belarus; traditions of cattle
breeding.

Ф

Vikhrova Tetiana – a head
of Ethnography Department of
the Luhansk Regional Local
History Museum (2000 to 2014).
Scientific interests: settlement of
modern Luhanshchyna territory;
folk costume, decorative patterns of
towels and rituals of Luhanshchyna.

Department of the NASU
M. Rylskyi Institute of Art Studies,
Folkloristics
and
Ethnology.
Scientific interests: history of
folklore studies; oral history of the
XXth century; popularization of
folklore.

Kozholianko Heorhiy –
a Doctor of History, a professor,
a head of the Bukovynian
Ethnographical Society. Scientific
interests: tangible and intangible
cultures of Ukrainians, Moldovans
and Romanians; Ukrainian diaspora
in Russia, Serbia, Poland, and
Moldova; ethnographical museums
in Canada and Ukraine; Church
history and ethnography.

ІМ

Zabudkova Olha – an assistant
lecturer at History Subdepartment
of the Taras Shevchenko Luhansk
National University (Starobilsk).
Scientific interests: economic history
of Ukraine; history of early XXthcentury Ukraine; history of Eastern
Ukraine.
Ivannikova Liudmyla –
a Ph.D. in Philology, a senior
research fellow at Ukrainian
and Foreign Folklore Studies

professor, an administrative assistant
of the Bukovynian Ethnographical
Society. Scientific interests: tangible
and intangible cultures; ethnopolitical science; folk persuasion;
Ukrainian emigration.
Kotsur Yuliya – a Ph.D.
in History, a head of Research
Department of the National Museum
Memorial to Holodomor Victims.
Scientific interests: Ukrainian
traditional culture; deformation of
conventional ethnoculture during
the 1932–1933 Famine; history of
Romenshchyna; oral history; history
of everyday life.

Е

Balushok Vasyl – a PhD.
In History, an expert in the field
of historical ethnology. Scientific
interests: Ukrainian ethnic and
ethnocultural history.

Kozholianko Oleksandr –
a Doctor of History, an associate

6

Otroshko Liubov – a research
fellow at Ukrainian Ethnology
Department of the Research
Institute of Ukrainian Studies of the
Ministry of Education and Science
of Ukraine. Scientific interests:
Ukrainian studies; ethnology;
history of Ukraine.
Serhiychuk Volodymyr –
a Doctor of History, a professor
at the Taras Shevchenko Kyiv
National University’s Department
of Ancient and Modern Ukrainian
History. Scientific interests: history
of Ukrainian Cossacks; history
of national liberation movement;
settling of the Ukrainians
worldwide.

