
Журналу «Народознавчі зошити» 20 років! 

 

У грудні 2014 року виповнилось 20 років від часу 

заснування Інститутом народознавства НАН України 

наукового журналу «Народознавчі зошити». 

Перше свідоцтво про державну реєстрацію журнал 

«Народознавчі зошити» отримав у січні 1995 року, а 2001 

року журнал був перереєстрований, співзасновником разом з 

Інститутом стала Національна академія наук України.  

У журналі публікуються статті, які відповідають 

концепції та тематичній спрямованості видання. Основні 

напрями наукових публікацій журналу: історія; історія 

гуманітарних наук; етнографія та народознавство; етнологія; традиційне право; 

ритуали, обрядовість, звичаєвість; археологія; антропологія; етнопедагогіка; 

етнопсихологія; етнолінгвістика; семіотика; мовознавство; топоніміка; теорія та 

історія культури; культурна антропологія; гендерні дослідження; соціологія 

культури; соціально-демографічні процеси; міграційні процеси; філологія; 

фольклористика; мистецтвознавство; образотворче – професійне і народне – 

мистецтво; декоративно-ужиткове мистецтво; музеєзнавство; театрознавство; 

музикознавство. 

Серед авторів – фахівці з академічних та наукових установ України, 

близького та далекого зарубіжжя, професорсько-викладацький склад вищих 

навчальних закладів, аспіранти наукових установ і вишів.   

В Україні цей журнал – одне з небагатьох фахових видань, що 

оприлюднює статті, повністю присвячені зазначеним вище науковим 

проблемам. Високій якості опублікованого матеріалу сприяє компетентний 

відбір та наукове рецензування членами редакційної колегії статей, що 

поповнюють редакційний портфель журналу. 

За журналом закріплено назви трьома мовами: «Народознавчі зошити», 

«Народоведческие тетради», «The Ethnology Notebooks», сфери 

розповсюдження журналу – загальнодержавна та зарубіжна, матеріали 

публікуються чотирма мовами: українською, російською, англійською, 

польською. Журнал виходить раз у два місяці. Міжнародний стандартний 

серійний номер ISSN журнал «Народознавчі зошити» на друковану версію 

отримав у 1998 р. (ISSN 1028-5091).  

За двадцять років існування видано 120 чисел, в яких опубліковано понад 

2000 статей.  

Журнал має власний електронний ресурс: http://nz.ethnology.lviv.ua на 

веб-сайті Інституту народознавства НАН України, електронна версія журналу 

подається до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

У редакційній колегії журналу бере участь 31 фахівець, з них 25 докторів 

наук, у тому числі п’ятеро з закордонних наукових і навчальних установ 

(Канада, Польща, Словаччина).  

Цільова читацька аудиторія журналу – науковці, аспіранти, докторанти, 

професорсько-викладацький склад класичних і гуманітарних вищих навчальних 

закладів, фахівці з наукових і державних установ та відомств, музейних 

закладів та народознавчих осередків. 

http://nz.ethnology.lviv.ua/


Журнал розсилається до наукових установ, вищих навчальних закладів, 

музеїв та бібліотек України та за кордон. 

Керівні члени редакційної колегії журналу: Степан ПАВЛЮК; Роман 

ЯЦІВ; Володимир ОВСІЙЧУК; Роман КИРЧІВ; Ярослав ТАРАС; Василь 

СОКІЛ. 

Науково-видавнича рада НАН України вітає колектив редакції і 

редакційну колегію журналу «Народознавчі зошити» з 20-річним ювілеєм та 

зичить нових творчих здобутків, доброго здоров’я, щастя та нових цікавих ідей 

в ствердженні сучасної української науки та вихованню нових поколінь 

інтелектуалів – громадян Української Держави та подальших успіхів в 

продовженні цього важливого для української науки видавничого проекту.  


