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До 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової кар’ ри 
Віктора Даниленка

25 листопада 2019  року славний 70-річний юві-
лей відсвяткував заслужений діяч науки і техніки, 

член-кореспондент НАН України, член прези-
дії Національної спілки краєзнавців України, 

доктор історичних наук, професор Віктор 
Михайлович Даниленко. Численні осново-
положні праці іменинника в царинах вивчен-
ня історії культурного поступу українства, 
розвитку інтелектуального середовища, біо-
графічних студій, розкриття соціально-полі-
тичних обставин вітчизняної історії другої 

половини ХХ ст. становлять потужний доро-
бок для української гуманітаристики, є  ваго-

мим науковим підмурівком у процесі розбудови 
нашої державності.
Віктор Михайлович народився та здобув серед-

ню освіту в с.  Карапищі Миронівського району 
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Київської області. Після школи продовжив 
навчання у Ржищівському педагогічному 
училищі, яке закінчив з відзнакою 1969 року. 
Вирішивши пов’язати своє життя з історією, 
вступив на історико-педагогічний факультет 
Київського державного педагогічного інсти-
туту. З моменту успішного закінчення вишу 
в 1974 році й дотепер науковий шлях вченого 
ось уже понад 45 років пов’язаний з акаде-
мічним Інститутом історії України.

У 1978 році під керівництвом відомого 
історика П.  Гудзенка Віктор Михайлович 
захистив кандидатську дисертацію з питань 
українсько-російського співробітництва 
в освітньо-науковій галузі періоду 1920–
1930-х років. Ця тема вилилася в першу моно-
графію вченого. У  1986  році В.  Даниленко 
очолив новостворений інститутський сек-
тор історії інтелігенції. У 1990 році захистив 
докторську дисертацію «Робітничий клас в 
культурному будівництві на Україні (друга 
половина 20-х – середина 30-х років ХХ сто-
ліття)», опублікував другу книгу.

У 1990-х  роках сектор історії інтеліген-
ції трансформувався у відділ історії куль-
тури українського народу (1991–2002), а  з 
2003  року став відділом історії України 
другої половини ХХ  ст. Ці наукові центри 
незмінно очолював В. Даниленко. Тут навко-
ло авторитетного фахівця почали гуртува-
лися послідовники, основа його наукової 
школи, до якої зараз входить більше два-
дцяти учнів  – докторів і кандидатів наук з 
вишів Києва, Вінниці, Чернівців, Житомира, 
Переяслава-Хмельницького та ін. Як відпові-
дальний секретар головної редколегії, Віктор 
Михайлович долучився до видання фунда-
ментального академічного п’ятитомника 
«Історія української культури», під час 
роботи над яким почав тісно співпрацювати 
і з нашим Інститутом.

Творчий доробок ученого досить солід-
ний. Загалом з-під пера В.  Даниленка чи 
за участю автора в колективних проектах 

вийшло понад 200 наукових робіт, серед яких 
слід назвати такі, як «Нариси історії україн-
ської інтелігенції», «Сталінізм і українська 
інтелігенція (20–30-ті роки)», «Політичний 
терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ  ст.: 
історичні нариси», «“Українізація” 1920–
30-х  років: передумови, здобутки, уроки», 
«Голод 1932–1933  років в Україні: причи-
ни та наслідки», «Нариси з історії укра-
їнського селянства», «Україна: утвер-
дження незалежної держави (1991–2001)», 
«Державотворчий процес в Україні. 1991–
2006», «Політична система для України: 
історичний досвід і виклики сучасності». 
Під егідою В.  Даниленка в Інституті історії 
України було започатковано напрям науко-
вої біографістики.

Велику увагу ювіляр завжди приділяв 
організації та розвитку науки. Протягом 
1993–1999 років він працював ученим секре-
тарем Бюро міжнародної асоціації україніс-
тів, а також входив до складу Національного 
комітету істориків, спеціалізованих вчених 
рад із захисту дисертацій. У рідному КНПУ 
ім.  М.  Драгоманова В.  Даниленко дотепер 
уміло поєднує наукову діяльність із викла-
данням, очолює кафед ру історії та етнопо-
літики. Значні здобутки в науці, високий 
професіоналізм, неабиякі менеджерські 
здібності та громадянські чесноти Віктора 
Михайловича гідно оцінені українським 
суспільством, академічним середовищем, 
профільними відомствами з освіти і науки, 
а також органами державної влади.

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України 
щиро пишається дружбою і плідною спів-
працею з Віктором Даниленком, запрошує 
іменинника до реалізації нових спільних 
ідей на благо вітчизняної науки і культу-
ри! Зичимо Вам, дорогий ювіляре, міцного 
здоров’я, довголіття, сімейного затишку та 
благополуччя, невичерпної енергії, творчої 
музи, безмежної підтримки та вдячності від 
послідовників і однодумців!
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