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На крилах науки та кра знавства:
до 70-річчя члена-кореспондента НАН України  

Олександра Ре нта

До славного ювілею

10 травня 2019 року голові Національної спілки крає-
знавців України, заступнику директора Інституту 

історії України НАН України, доктору історич-
них наук, професору, члену-кореспонденту 

НАН України Олександру Петровичу Реєн-
ту виповнилося 70  років! Колектив ІМФЕ 
ім.  М.  Т.  Рильського НАН України щиро 
вітає шановного колегу та давнього друга 
Інституту зі славним ювілеєм і засвідчує 
свою глибоку повагу! Визначний науковий 
доробок О.  Реєнта як провідного історика 
та краєзнавця є внеском у розвиток вітчиз-

няної гуманітаристики, а  унікальний талант 
організатора і педагога, громадська діяльність 

сприяють духовному й культурному розвитку 
України, збереженню та популяризації її значного 

історичного надбання. 
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Народженому та виплеканому на щедрій 
сонячній землі Вінниччини, Олександру 
Петровичу випала почесна і водночас нелег-
ка доля за багато років потому опікуватися 
відродженням краєзнавчого руху в Украї-
ні, пов’язавши та присвятивши свій шлях 
вивченню історії України. Два крила, що 
впродовж усього життя супроводжують та 
надихають його на нові здобутки, – це наука 
та краєзнавство.

Серед кола наукових зацікавлень ученого 
чільне місце посідають важливі теоретичні і 
практичні проблеми історії та краєзнавства, 
питання теорії й методології історичної науки, 
історіографії, націогенезу і державотворен-
ня, соціально-економічного та політичного 
життя. Вагомими результатами його багато-
річної плідної праці є індивідуальні та колек-
тивні монографії, енциклопедично-довідкові 
книги та підручники («Енциклопедія історії 
України», «Реабілітовані історією» та  ін.), 
ініційовані ним науково-методологічні та 
фундаментальні видавничі проекти («Укра-
їна соборна», «Нариси історії професійних 
спілок України» та  ін.). Очолювані О.  Реєн-
том наукові часописи («Краєзнавство»,  
«Проблеми історії України XIX  – почат-
ку XX  ст.») високо оцінені громадськістю 
України. Низка видань, що вийшли друком, 
де науковець є автором та членом редколегій, 
висвітлюють тяглість історії розвитку та дер-
жавотворення України, дають обґрунтовану 
оцінку важливим історіографічним явищам 
(«Історія Української РСР», «Малий слов-
ник історії України», «Енциклопедія історії 
України», «Нариси з історії дипломатії Укра-
їни», «Україна крізь віки»), також учений 
входить до складу багатьох редакційних рад 
та редколегій провідних фахових видань як 
України, так і зарубіжжя.

Будучи з дитинства захопленим вивчен-
ням історії своєї рідної землі, О. Реєнт завжди 
наголошує, що особливе місце в його житті 
посідають краєзнавчі дослідження. Завдяки 
самовідданій праці спочатку як заступника, 

а  потім як голови Національної спілки кра-
єзнавців ця організація стала однією з най-
потужніших творчих спілок нашої держави, 
було налагоджено скоординовану взаємодію 
та відроджено краєзнавчий рух в Україні, 
сформовано активні регіональні осередки, 
реалізовано низку масштабних краєзнавчих 
проектів науково-просвітницького, видав-
ничого та освітнього характеру.

Окремою заслугою науковця є підготовка 
цілої школи академічних учених, які продо-
вжують дослідження питань трансформа-
ції українського суспільства, утверджують 
та примножують кращі традиції історичної 
науки, поширюють знання серед широкого 
загалу, а  також плідна викладацька діяль-
ність, участь у написанні підручників і 
навчальних посібників для шкіл та вишів, 
робота як члена журі всеукраїнських кон-
курсів науково-дослідницьких праць членів 
МАН. 

Організаторський талант «головно-
го краєзнавця країни», здібності вмілого 
керівника-менеджера на посаді заступника 
директора Інституту історії України НАН 
України та плідні наукові здобутки поша-
новані широкою громадськістю у вигляді 
численних нагород і відзнак («Заслужений 
діяч науки і техніки України», «Відмінник 
освіти», «Почесний краєзнавець України», 
ордени «За заслуги» та ін.).

ІМФЕ ім.  М.  Т.  Рильського НАН Украї-
ни щиро пишається тісною дружньою спів-
працею з О. Реєнтом і сподівається, що вона 
й надалі міцнітиме та збагачуватиметься 
новими досягненнями в ім’я української 
науки і культури! Зичимо Вам, дорогий юві-
ляре, міцного здоров’я, невичерпної енергії, 
нових звершень у справі служіння народу 
та нових здобутків в ім’я України! Нехай у 
Ваших задумах завжди буде мудрість, у діян-
нях – підтримка однодумців, у серці – світло 
й сонячно від людської вдячності!

З роси та з води!
На многії та благії літа!

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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