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дирекція та науковий колектив Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України щиро вітають 
з ювілеєм відомого науковця та громадсько-

політичного діяча Василя Яковича Бабенка.  
цього року йому  – непересічній особис-
тості, людині, яку знають і шанують серед 
української світової спільноти,  – виповни-
лося 70  років. Народився Василь  якович 
20 червня 1950 року в селі Верхній кульчум 

єрмекеєвського району Республіки 
Башкортостан у багатодітній родині нащад-

ків українських переселенців з чернігівщини. 
Українські поселення краю він обходив у своїх 

експедиціях, починаючи ще з років навчання у 
Башкирському державному університеті й  уже 

потім, працюючи в Інституті історії, мови та літератури 
Башкирського філіалу Академії наук сРсР. Правдива історія 

життя українців краю, їхня пісенна творчість, звичаї та традиції, матеріальна культура, дослі-
джені науковцем, складають безцінну джерельну базу з етнографії зарубіжного українства. 
На сьогодні в науковому доробку В. Бабенка понад 200 праць, присвячених історії, культурі, 

світлий ювілей василя БаБенка –  
виДатного ПоДвижника  

заруБіжної україністики
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фольклорній спадщині українців Башкортостану, а також питанням міжетнічних та міжкон-
фесійних взаємин, збереження національної ідентичності. 

однією із рис характеру Василя  яковича є його велика душевна щедрість  – бажання і 
вміння ділитися набутими знаннями, досвідом, гуртувати довкола себе близьких за духом 
людей, підтримувати їх. саме завдяки педагогічному хисту та організаторському таланту 
В. Бабенка у Башкортостані було створено ряд громадських об’єднань та наукових центрів, 
що займалися дослідженням та популяризацією української культури краю, культур інших 
національних меншин республіки. це такі відомі організації, як Республіканський націо-
нально-культурний центр «кобзар», союз українських жінок «Берегиня» і союз україн-
ської молоді «Беркут».

Уфимська філія Московського державного відкритого педагогічного університету 
ім. М. о. шолохова, створена в 1998 році, під керівництвом В. Бабенка згодом стала потуж-
ним регіональним науково-освітнім центром, на базі якого проводилися численні міжнарод-
ні конференції та семінари, огляди та конкурси; уперше в Росії було запроваджено підготовку 
викладачів української мови. 

Завдяки своїй діяльності Василь якович став одним з найвідоміших українців 
Башкортостану, якого знають і шанують і в українських громадах краю, і в академічних кабі-
нетах. Високий фаховий рівень, моральність, принциповість та безкомпромісність у питан-
нях відстоювання прав українців Росії на їхню національно-культурну реалізацію забезпечи-
ли В. Бабенку авторитет та визнання у міжнародних українських спільнотах і в самій Україні. 

Тісні наукові та дружні зв’язки поєднують ювіляра з ІМФе ім.  М.  Т.  Рильського. 
Вельмишановний Василю яковичу, ми високо цінуємо Ваш професійний досвід та організа-
торський хист. У нашому журналі «Народна творчість та етнографія» у 1978 році була опу-
блікована Ваша перша присвячена українцям Башкирії стаття, а  з часом втілилися в життя 
важливі спільні українознавчі проєкти. саме професору В. Бабенку належить ініціатива реа-
лізації спільного з Інститутом проєкту опрацювання й видання рукописної спадщини відо-
мого дослідника етнокультури української спільноти Башкортостану, кубані та казахстану 
опанаса Бежковича; вивчення й опублікування наукового доробку та польових матеріалів з 
культури українців Башкортостану, напрацьованих ученими Інституту під час евакуації АН 
УРсР до Уфи в 1941–1943 роках.

Ми дякуємо Вам за надану нашим співробітникам можливість провести експедиції в укра-
їнських селах Башкортостану, радість чути тут, у тому числі завдяки Вам, українське слово 
та пісню. Наш доземний уклін Вам за Вашу невтомну й успішну діяльність на згуртування 
світового українства, на збереження української ідентичності й підвищення авторитету і 
поступу Української держави.

У рік ювілею сердечно зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів у всіх Ваших справах та почи-
наннях, творчого натхнення. Нехай родить Вам сторицею все добро, яке Ви творили для 
людей, для України, яку любите понад усе! Нехай примножується посіяне Вами на ниві про-
світництва! Многії щасливії літа Вам, дорогий наш Василю яковичу!

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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