
ISSN	1028-5091.	Народознавчі	зошити.	№	6	(126),	2015

Автори
Аксакал Мустафа / Mustafa Aksakal — доктор со-

ціологічних наук, дослідник-постдокторант на факульте-
ті соціології Університету Бельфілда (Німеччина). Нау-
кові інтереси: транснаціональна міграція в контексті про-
цесів розвитку і трансформацій, тимчасова міграція, нові 
міграційні тенденції у Німеччині. http://www.uni-bielefeld.
de/%28en%29/tdrc/ag_comcad/team/aksakal.html. 
mustafa.aksakal@uni-bielefeld.de

Годованська Оксана — кандидатка історичних наук, 
старша наукова співробітниця відділу соціальної антро-
пологіії Інституту народознавства НАН України. Нау-
кові зацікавлення: традиційне городництво і садівництво 
українців, творення новітньої української діаспори, істо-
рія повсякденності. hodovanska@gmail.com

Дмитрюк Вікторія — аспірантка кафедри археології та 
етнології України Одеського національного університету ім. 
І.І. Мечникова.  Наукові зацікавлення: інтерпретація  візу-
альних джерел, візуальна антропологія, евристичний діа-
пазон використання фотографій щодо студіювання єднос-
ті та розбіжностей етнокультурних традицій, фотографія як 
прийом дослідницьких стратегій у межах польового мето-
ду, фотографування як феномен повсякденності.

Дяків Володимир — кандидат філологічних наук, стар-
ший науковий співробітник, учений секретар Інституту. На-
укові інтереси: народна релігійність українців

НарвселіусЕлеонора / Narvselius Eleonora, доктор-
ка етнології, координаторка магістерської програми єв-
ропейських студій в Університеті Люнду (Швеція). На-
укові зацікавлення: етнічність, культурна пам’ять на по-
страдянському українсько-польському пограниччі та 
кордонах Росії-ЄС. http://www.sol.lu.se/en/sol/staff/
EleonoraNarvselius/; eleonora.narvselius@slav.lu.se

Іванкова-Стецюк Оксана — кандидатка соціологіч-
них наук, доцентка, докторантка факультету соціології 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка. Наукові зацікавлення: зміни у формах організації 
суспільно-релігійного життя, ґенеза та розвиток суспільно-
релігійних організацій в Україні, методологія польових 
досліджень. is.oksan@gmail.com

Кісь Оксана — кандидатка історичних наук, старша 
наукова співробітниця, докторантка відділу соціальної 
антропології Інституту народознавства НАН України. 
Наукові зацікавлення: усна історія, жіноча історія, фемі-
ністська антропологія, гендерні трансформації у постсо-
ціалістичних країнах.kis@ucu.edu.ua

Кісь Роман — етнолог, філософ, соціолінгвіст, публі-
цист, старший науковий співробітник відділу соціальної 
антропології Інституту народознавства НАН України. 
Наукові інтереси: теорії нації, постколоніальні студії, со-
ціолінгвістика культури, лігвокультурологія, теорії дис-
курсу. kholeryk@gmail.com

Ляхович Магдалена / Lachowicz Magdalena — док-
торка гуманітарних наук в галузі історії, викладачка відді-



лу сучасної Росії у Східному Інституті Університету ім. Ада-
ма Міцкевича (Познань, Польща). Наукові зацікавлення: 
міжетнічні стосунки, регіональні рухи на пограничних те-
ренах Євразії, сучасна національна політика у країнах 
Центрально-Східної Європи, зокрема у Польщі, Україні і 
Словаччині з огляду на державотворчі інтенції карпатських 
русинів. http://iw.amu.edu.pl/o-instytucie/pracownicy/dr-
magdalena-lachowicz; malachow@amu.edu.pl

Маєрчик Марія — кандидатка історичних наук, стар-
ша наукова співробітниця відділу соціальної антропології 
Інституту народознавства НАН України. Наукові заці-
кавлення: критичні підходи до культурного спадку, тради-
ційні норми сексуальності, гендерна, феміністична та квір-
теорії, сучасний ЛБГТ-активізм та фемінізм в Україні.

Марков Ігор — кандидат історичних наук, завідувач 
Відділу, національний координатор від України у міжна-
родному дослідницькому проекті «Транснаціональної мі-
грації в перехідний період: трансформативні характерис-
тики тимчасової мобільності людей» (EURA-NET). 
Наукові зацікавлення: соціодинаміка та ідентичності, по-
літичний процес, соціальні спільноти та спілкування, мі-
грації; зміни у формах організації суспільно-релігійного 
життя, ґенеза та розвиток суспільно-релігійних організа-
цій в Україні, методологія польових досліджень. igor.
markow@gmail.com

Одинець Світлана — молодша наукова співробітни-
ця відділу соціальної антропології Інституту народознав-
ства НАН України. Наукові зацікавлення: сучасні мігра-
ції українців, жіноча міграція до Італії, транснаціональне 
батьківство. svitlana.odynets@gmail.com

Павлюк Степан — доктор історичних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, директор Інституту на-
родознавства НАН України. Наукові зацікавлення: пи-
тання етногенезу, етнополітологія, аграрні звичаї україн-
ців, теоретичні проблеми українського народознавства.

Піткенен Піркко / Pitkänen Pirkko — докторка пе-
дагогічних наук, професорка освітньої політики та муль-
тикультурної освіти у Педагогічній школі Університету 
Тампере (Фінляндія). Наукові інтереси: транснаціона-
лізм, мультикультурна освіта, крос-культурна роботу, мно-
жинне громадянство. http://www.uta.fi/edu/yhteystiedot/
henkilokunta/pitkanen.html. Pirkko.Pitkanen@uta.fi 

Прігарін Олександр — доктор історичних наук, до-
цент кафедри археології та етнології України ОНУ імені 
І.І. Мечникова. Наукові зацікавлення: методи етнографіч-
ного пізнання, евристичний потенціал етнографічних дже-
рел, антропологія релігійності, історія та культура етнічних 
спільнот Півдня України. prigarin_alexand@mail.ru

Циманов Пьотр / Cymanow Piotr — доктор наук з 
економіки, викладач факультету економіки сільського 
господарства Аграрного Університету (Краків, Польща). 
Наукові зацікавлення: економічні аспекти міграції, тру-
дова міграція з економічно-занепалих регіонів Польщі в 

контексті світових міграційних тенденцій, міграція моло-
ді. p.cymanow@ur.krakow.pl

Пьотровська Аґнєшка / Piotrowska Agnieszka — 
докторка наук з економіки, викладачка факультету еко-
номіки сільського господарства Аграрного Університету 
(Краків, Польща). Наукові зацікавлення: споживацька 
поведінка на ринку екологічних продуктів a.piotrow@
ur.krakow.pl

Савчинський Руслан — кандидат соціологічних наук, 
доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інститу-
ту гуманітарних та соціальних наук Національного уні-
верситету «Львівська політехніка». Наукові інтереси: со-
ціологічний аналіз економічної стратифікації на регіональ-
ному рівні ruslanek@gmail.com

Смольчинська Агнєшка / Smólczyńska Agnieszka — 
докторка соціологічних наук в галузі політології, захистила 
дисертацію на тему “Білоруська політична еміграція у 1990-
2004 рр.” на факультеті політології і журналістики Універ-
ситету ім. Адама Міцевича (Познань, Польща), сходо-
знавка, перекладачка з білоруської та російської мов.

Судин Данило — кандидат соціологічних наук, до-
цент кафедри соціології Українського католицького уні-
верситету, науковий співробітник відділу соціальної ан-
тропології Інституту народознавства НАН України. 
Наукові зацікавлення: національна ідентичність, істо-
рична пам’ять, методологія соціологічних досліджень, 
кількісні методи збору та аналізу даних, історія укра-
їнської соціології.

Трофімова Анна — магістр філософії, студентка піс-
лядипломної програми з управління персоналом міжна-
родних компаній Економічного університету у Вроцлаві. 
Наукові зацікавлення: соціальна антропологія праці, ан-
тропологія організацій, методи соціальних досліджень 
систем управління.

Федорчук Cтаніслав — аспірант відділу соціальної 
антропології Інституту народознавства НАН України. 
Тема дисертаційного дослідження «Мігранти із західних 
областей УРСР в Сталінській області (1944-1951): 
трансформація ідентичностей українців та інших етніч-
них груп». fedorchukstanislav@gmail.com

Чмелик Роман — кандидат історичних наук, стар-
ший науковий співробітник, заступник директора з му-
зейної роботи Інституту народознавства НАН України

Наукові зацікавлення: духовна культура українців, су-
часні українсько-польські етнокультурні процеси, музе-
єзнавство, національні меншини в Україні.

Чорній Петро — кандидат історичних наук, науковий 
співробітник відділу соціальної антропології Інституту на-
родознавства НАН України. Наукові зацікавлення: між-
етнічні відносини та соціокультурні трансформації в 
Центрально-Східній Європі (ХХ — початок ХХІ ст.), 
теорії етнічності, проблеми історичної пам’яті та ідентич-
ності, єврейські та міграційні студії. p.chorniy@gmail.com


