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26 липня 2011 р. на 83-му році життя відійшов у Вічність відомий український 
історик Володимир Федорович Панібудьласка. 

Народився він 14 липня 1929 р. у селі Петриківка на Дніпропетровщині. У на-
уці й освіті вчений пройшов усі сходинки – від студента історико-філологічного фа-
культету Дніпропетровського університету, учителя школи №54 Дніпропетровська 
до одного з провідних науковців України. Після захисту у 1961 р. кандидатської 
дисертації Володимир Федорович працював в Інституті історії партії та Інституті 
історії АН УРСР. Тут розкрився його талант як ученого й організатора науки. 
В.Ф.Панібудьласка був членом редакційних колегій та авторських колективів фун-
даментальних видань «Історія Української РСР» й «Історія міст і сіл Української 
РСР». У 1976 р. він став доктором історичних наук, а в 1977 р. – головою наукової 
секції з історії КПРС при науково-технічній раді Міністерства вищої й середньої 
спеціальної освіти УРСР. Із 1984 р. Володимир Федорович – лауреат Державної 
премії УРСР у галузі науки і техніки.

Відома громадська та педагогічна діяльність В.Ф.Панібудьласки. Він був чле-
ном правління секції суспільних наук Українського товариства дружби і культур-
них зв’язків із зарубіжними країнами, працював на керівних посадах у товаристві 
«Знання». Значна частина його життя була пов’язана з Київським національним 
університетом будівництва та архітектури. З 1977 по 2009 рр. він очолював тут ка-
федру політичних наук. У 1981 р. йому було присвоєне вчене звання професора. 

Володимир Федорович щиро сприйняв проголошення незалежності України і 
доклав багато зусиль до становлення вітчизняної науки й освіти. У 1990-х рр. він 
очолював науково-експертну раду Міністерства освіти й науки України за фаховим 
напрямом «Історія», а також працював в її секції «Філософія та історія», був членом 
редколегій «Українського історичного журналу» й часопису «Проблеми міграції», ке-
рівником наукової програми «Етнонаціональна історія України». Під керівництвом 
В.Ф.Панібудьласки і за його авторством вийшли «Мала енциклопедія етнодержа-
вознавства», «Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та на-
ціональний виміри», довідник «Національні процеси в Україні: історія і сучасність. 
Документи і матеріали» (у 2 т.), «Голодомор в Україні 1932–1933» й «Українська 
мова як державна: освіта, політика». 

Наукова громадськість гідно оцінила заслуги В.Ф.Панібудьласки. Вченого було 
обрано академіком українських академій історичних та політичних наук. У 2001 р. 
йому присвоєне почесне звання заслуженого діяча науки й техніки. чотири роки 
тому указом Президента України Володимира Федоровича було нагороджено орде-
ном «За заслуги». 

В.Ф.Панібудьласка зробив вагомий внесок у виховання наукових і педагогіч-
них кадрів України, підготував 3 докторів та понад 30 кандидатів наук. До нього з 
повагою ставилися студенти, котрі вбачали у своєму викладачі людину освічену й 
доброзичливу. 

Володимир Федорович був прекрасним ученим і педагогом, великодушною та 
порядною людиною. Світла пам’ять про В.Ф.Панібудьласку назавжди залишати-
меться у серцях тих, хто його знав. 
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