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У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий і творчий шлях
відомого українського науковця, доктора історичних наук, професора,
завідувача кафедри нової та новітньої історії України Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки – Володимира Кіндратовича
Барана.
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1983
до 2015 рр., біографічний нарис та фотоілюстрації.
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.
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autor-compiler V. K. Baran ; compiled by І. P. Sydoruk. – Lutsk : Lesya Ukrainka
Eastern European National University, 2016. – 82 p. – (Series "Bio-bibliography
scientists of Lesya Ukrainka Eastern European Nanional University").

The bio-bibliographical index highlights the life and the career of the
Ukrainian scientist, doctor of historical sciences, professor, head of the department
of new and modern history of Ukraine of the Lesya Ukrainka Eastern European
National University – Volodymyr Kindratovych Baran.
The papers of the scientist are presented in the bibliographic order, covering
the period from 1983 tо 2015, the issue contains the biographic information and
photo illustrations.
The bibliographical description of the publications is compiled in accordance
with the valid standards.
The book is appointed to scholars, teachers, post-graduates, students.
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ВІД УПОРЯДНИКА
Біобібліографічний

покажчик

присвячено

відомому

українському

науковцю, доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри нової та
новітньої історії України Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки – Володимиру Кіндратовичу Барану з нагоди його 60річчя.
Основним завданням біобібліографічного покажчика є створення
цілісного образу вченого з метою представити основні його здобутки в
науковій, науково-організаційній, державній і громадській сферах діяльності,
а також в розвиток вітчизняної та світової науки.
Видання містить біографічний нарис, хронологічний покажчик наукових
праць, допоміжний довідковий апарат та фотоілюстрації.
Хронологічний

покажчик

публікацій

професора

В.

К.

Барана

представлено в другому розділі покажчика. Він включає бібліографічні
відомості про автореферати дисертацій, колективні монографії, навчальнометодичні видання, статті із наукових збірників, довідників, енциклопедій,
матеріалів наукових конференцій та інших публікацій, які розкривають
аспекти діяльності науковця з 1983 до 2015 року. Науковий доробок історика
складається з понад 100 публікацій навчальної, історичної та краєзнавчої
тематики. Представлені матеріали висвітлюють його багаторічну історикокраєзнавчу діяльність.
Третій розділ посібника розкриває діяльність Володимира Кіндратовича
як наукового редактора та упорядника.
Завершує покажчик четвертий розділ, у якому вміщено перелік
захищених авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук під керівництвом В. К. Барана.
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному
порядку, у межах року – за алфавітом назв. Співавтори зазначені в області
приміток, після бібліографічного опису документа.
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Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи
мають наскрізну нумерацію. Для зручності пошуку використовується
система допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та
алфавітний покажчик назв праць науковця.
Матеріали, відображені в покажчику, переважно звірені dе visu.
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику
подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 "Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", ДСТУ
3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень
українською мовою. Загальні вимоги та правила", ГОСТ Р 7.0.12-2011
"Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила" та ГОСТ 7.11-78 "Сокращение слов и словосочетаний
на иностранных европейских языках в библиографическом описании".
При відборі матеріалу до покажчика використано особистий архів,
люб’язно наданий Володимиром Кіндратовичем, джерела та довідковий
апарат бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки, електронні фонди Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
Біобібліографічний покажчик серії "Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі
Українки" створюється бібліотекою з метою ознайомлення дослідників із
науковою спадщиною вченого-історика, він поєднує в собі історичні дані та
ретроспективну інформацію, що служить розвиткові сучасної науки.
Реалізовує благородну ідею адміністрації університету: визнання внеску
науковців, які працювали та працюють задля розвитку вишу.
Біобібліографічні покажчики в загальному розкривають наукову
діяльність вчених, формують імідж навчального закладу. Крім того,
спеціалісти у цій же галузі мають можливість одержати інформацію про тих,
хто ще працює над даними темами і яких успіхів вони досягли.
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ВІТАННЯ
Ювіляр – Володимир Баран
Початок 2016-го року у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки ознаменувався ювілеями знаних науковців.
Серед когорти ювілярів і професор, доктор історичних наук, завідувач
кафедри нової та новітньої історії України Володимир Кіндратович Баран.
Коло наукових зацікавлень Володимира Кіндратовича – новітня історія
України (друга половина ХХ – початку ХХІ століть). Володимир Баран
постійний учасник міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових
конференцій, конгресів, "круглих столів", зокрема "Україна–Польща: важкі
питання" (м. Варшава (Республіка Польща), (1996–2004 рр.), "Українська
історична наука на шляху творчого поступу" (м. Луцьк, травень 2006 р.)
тощо. Був членом спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства
імені І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), входить до складу двох
спеціалізованих вчених рад – у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки (заступник голови) і Національному
університеті "Острозька академія".
Під керівництвом В. К. Барана успішно захищено 10 кандидатських
дисертацій – А. О. Корнейко, В. Т. Борщевичем, М. Б. Філіпович,
М. Г. Тиским, А. А. Моренчуком, Н. М. Сірук, В. В. Токарським, О. В.
Павлович, І. С. Савицькою, Д. Г. Гусак, а також докторська дисертація – В. Т.
Борщевичем. Ним опубліковано сім індивідуальних монографій, розділи у
багатьох колективних монографіях, близько п’яти десятків статей. Він був
головним редактором "Збірника навчально-методичних матеріалів і наукових
статей історичного факультету Волинського державного університету імені
Лесі Українки" (2002–2006 рр.), є головним редактором збірника "Історичні
студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки". Професор Баран В. К. продовжує здійснювати керівництво
докторантами, аспірантами і пошукувачами, які готують дисертації з
проблематики новітньої історії України (друга половина ХХ – початок ХХІ
століть).
Володимир Кіндратович Баран нагороджений Почесними грамотами
Міністерства освіти і науки України, Волинської обласної ради, Волинської
обласної державної адміністрації, Луцької міської ради, знаком "Відмінник
освіти України".
Ігор Коцан
ректор СНУ ім. лесі Українки,
доктор біологічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки
України
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Дорогому другу, колезі Володимиру Кіндратовичу віншування із
ювілеєм
Упродовж понад 30-ти річного мого знайомства з доктором історичних
наук,

професором

Володимиром

Кіндратовичем

Бараном

можу

стверджувати, що завдяки наполегливій, творчій праці, компетентності,
високому професіоналізму, відповідальному ставленню до роботи він здобув
шану та повагу серед колег, науковців як в Україні, так і за її межами.
Притаманні йому енергія, людяність, відданість справі є гідним прикладом
для тих, хто працює поруч. В його особі гармонійно поєднуються риси
організатора, науковця та педагога.
Мене

особисто

вражає

твоя

поміркованість,

діловий

хист,

далекоглядність та прозорливість керівника. Хочу також відмітити твою
доброзичливість

і

демократизм,

незалежність

у

судженнях,

вміння

відстоювати свої погляди, шанобливе ставлення до співробітників, уміння
створити команду однодумців.
Без пишномовності скажу, що ти щирий, надійний і вірний друг, з
тобою легко вирішувати проблеми. В колективі ти створюєш атмосферу
творчості, невимушеності, високої педагогічної етики та моралі. Ти
наділений мудрістю уникати конфліктів в колективі. Завжди захоплююся
твоєю діловою принциповістю, доброзичливістю, чуйністю, надзвичайною
тактовністю та вмінню толерантно вести діалоги. Ти вмієш уважно слухати,
відразу розуміти сутність питання і швидко, по-діловому, вирішувати його. І
навіть якщо ти відмовляєш у чомусь, то робиш це не просто аргументовано, а
якось по-товариськи, по-людськи, без властивої багатьом керівникам
зверхності.
Є й інші твої особисті якості, які, принаймні у мене, викликають
заздрість. Це увага до найменших дрібниць при вивченні будь-якого
наукового питання, ґрунтовність та доскіпливість при підготовці не лише
монографій, а й статей, виступів на наукових конференціях. Ти не цураєшся
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роботи, яку прийнято називати мурашиною і якої неможливо уникнути при
підготовці наукових праць.
У моєму розумінні, ти – людина, так би мовити, внутрішньої роботи,
людина типово наукового, академічного, а не трибунного, публічного складу,
без гучного розголосу і самореклами. Якби про тебе довелося говорити
кількома словами, то сказав би так: "Шляхетна людина. Вічний двигун.
Вулкан енергії".
Завдяки твоїй працьовитості ми маємо цілу низку ґрунтовних праць,
цінних монографій з новітньої історії України, які стали помітним явищем в
розвитку української науки. Ними користуються не лише студенти,
аспіранти, а й відомі вітчизняні і зарубіжні вчені.
Професор В. Баран – постійний учасник міжнародних, всеукраїнських і
регіональних наукових конференцій, конгресів, "круглих столів". Він є
головним редактором наукового фахового видання "Історичні студії
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки", в
якому публікують статті не лише аспіранти та докторанти, а й відомі вченіісторики.
Володимире Кіндратовичу, зичу тобі невпинного руху вперед,
успішного здійснення всіх планів та задумів. Бажаю, щоб підґрунтям
щасливого життя та плідної професійної діяльності були міцне здоров’я,
серце сповнене любові та добра, натхненна думка й щирі почуття.
Нехай доля шле тобі добро і щастя, а віра, надія та любов будуть
вірними

супутниками

на

твоєму

життєвому

шляху.

Бажаю

нових

професійних перемог та висот! Нехай усе задумане тобою здійсниться, хай
Доля буде ласкавою і незмінно прихильною до тебе та твоїх рідних!
Хай береже тебе Бог!
З великою повагою професор Микола Кучерепа
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Вітання до ювілею!
Шановний Володимире Кіндратовичу!
Прийміть щиросердні вітання з нагоди 60-ліття від дня народження!
Ваш професіоналізм, хист педагога, багаторічна самовіддана праця є вагомим
внеском у розвиток вітчизняної історичної науки, плекання національної
еліти, збагачення форм співпраці Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки із науковцями України та зарубіжжя.
Колектив історичного факультету пишається тим, що доля подарувала
можливість працювати з Вами, знаним в Україні та за її межами науковцем,
разом переживати радість наукових здобутків та щедрих ужинків на
педагогічній ниві. Нехай здійсняться всі Ваші мрії і творчі задуми, і кожен
день буде осяяний почуттям любові і взаєморозуміння, а міцне здоров’я та
гарний настрій стануть запорукою Вашої натхненної плідної праці на багато
років.
А. Г. Шваб,
декан історичного факультету СНУ імені
Лесі Українки, доктор історичних наук,
доцент кафедри нової та новітньої історії
України
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Володимир Баран: історик і будівничий новітньої української доби
Своє шістдесятиріччя відомий український історик Володимир Баран
зустрів вагомими науковими здобутками, які широко визнані вченими та
громадськістю в Україні та світі. Власне його міждисциплінарний доробок
відображає бібліографічний покажчик, який коротко й змістовно
характеризує життєвий шлях і творчість талановитого вченого на тлі доби –
від тоталітаризму/авторитаризму – до періоду незалежності, становлення
громадянського суспільства в Україні.
Історія змалку оточувала Володимира Барана, котрий народився 1956 р.
у сім’ї службовця у поліському містечку Стара Вижівка, яке ще пам’ятало
буремні події Другої світової війни. Батько Кіндрат, багаторічний працівник
споживчої кооперації, завжди неохоче розповідав про свою малу
батьківщину – Холмщину, звідки родина змушена була переїхати на Волинь.
Батько багато читав, полюбляв господарювати у городі та саду на
присадибній ділянці в околицях Луцька. Він уміло готував смачні вишнівки
та тернівки, над якими по декілька років чаклував у своєму доглянутому
погребі, перш ніж почастувати малими келихами гостей родини. Мати Марія
походить із с. Якторів Золочівського району на Львівщині, який декілька
разів відчув смерчі фронтів німецько-радянської війни. З уст брата матері
Богдана, талановитого місцевого вчителя музики, юний Володимир
неодноразово чув стрілецькі пісні, розповіді про повоєнні трагедії галицького
села, репресії проти кліру і вірних Греко-католицької церкви (неподалік був
славнозвісний Унівський студитський монастир, де в роки Другої світової
війни переховувалося багато євреїв).
Навчаючись у Луцькій середній школі № 1 (1963–1973), юнак не лише
успішно засвоював уроки математики та історії, але й залюбки вивчав
українську та англійську мови, малював акварельні натюрморти і графічні
портрети. Однак у виборі професії все ж перемогла історія: золотий медаліст
вступив на історичний факультет Луцького державного педагогічного
інституту ім. Лесі Українки. На цьому факультеті юнак зустрів чимало
обдарованих педагогів – Н. Бурчака, П. Сміяна, О. Михайлюка, Р. Оксенюка,
В. Кудя, М. Куликівського, М. Кучинка, Г. Бондаренка та інших, чиї запальні
(або строгі) виклади будили думку та уяву. З того часу бере початок його
дружба з О. Удовенком, О. Ковальчуком, О. Буравським та іншими
однокурсниками.
Після успішного закінчення з відзнакою педінституту і служби у лавах
Радянської армії В. Баран розпочав роботу в Інституті суспільних наук АН
УРСР (Львів) – молодшим науковим співробітником відділу історії
соціалістичного будівництва (згодом новітньої історії), яким керував
професор Ю. Сливка. Разом із колегами-істориками відділу М. Швагуляком,
А. Мартинюком, О. Луцьким, М. Кугутяком, М. Сеньківим, М. Литвином,
Я. Лялькою готував колективні наукові праці "Історія Львова" (1984),
"Украинские Карпаты: история и культура" (1989), згодом навчальний
посібник "Історія України" (1996, 1999, 2002, 2003). Разом із друзями й
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колегами з Інституту Я. Грицаком, М. Литвином, С. Васютою, І. Долішнім,
С. Яковенком, Н. Антонюк та іншими організовував молодіжні конференції,
суботники, спортивні змагання і туристичні походи.
Певного резонансу набув захист кандидатської дисертації молодого
вченого у спеціалізованій вченій раді Львівського університету (1984), в якій
він, усупереч тогочасній традиції, виголосив доповідь українською мовою.
Надалі вчений секретар спецради С. Макарчук уже послуговувався двома
мовами, на відміну від більшості членів ради, які все ще виступали
російською.
Будучи вже одруженим і відчуваючи квартирні проблеми, молодий
науковець 1986 р. повернувся до рідного Луцька, став асистентом, а згодом
доцентом Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки,
завідувачем кафедри історії слов’ян, а відтак – завідувачем кафедри новітньої
історії України, завідувачем кафедри нової та новітньої історії України.
1997 р. у спеціалізованій раді Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України (Львів) під керівництвом Ю. Сливки успішно захистив
докторську дисертацію "Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної
системи" (спеціальність – історія України). Талановитого науковця
призначили проректором з гуманітарних питань на той час уже Волинського
університету (1998–2005), деякий час він виконував обов’язки ректора.
Під час роботи в Луцькому педагогічному інституті, а згодом – у
Волинському університеті у В. Барана склалися щирі довірливі стосунки зі
старшими колегами-істориками Б. Заброварним, В. Колесником,
Є. Франчуком, І. Кічиєм, а також із багатьма колегами з інших факультетів
університету.
Незважаючи на малі й великі бюрократичні обов’язки, історик не
полишає активної наукової праці: Інститут історії України НАН України,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН
України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
Галузевий державний архів Служби безпеки України залучають його до
написання фундаментальних наукових монографій, зокрема "Україна крізь
віки" (1999), "Політична історія України. ХХ століття" (2003), "Історія
українського селянства" (2006), "Україна: політична історія. ХХ – початок
ХХІ століття" (2007), "Економічна історія України" (2011), та збірників
документів – "Культурне життя в Україні. Західні землі" (1995), "Петро
Шелест: "Справжній суд історії ще попереду" (2003, 2004, 2011), "Радянські
органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р." (2009, 2013).
Відзначимо й те, що В. Баран – один із найбільш цитованих
українських істориків, дослідників радянської доби, автор монографій
"Україна після Сталіна: Нарис історії 1953–1985 рр." (1992), "Україна 1950–
1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи" (1996), "Україна в умовах
системної кризи (1946–1980-і рр.)" (1999), "Україна: новітня історія (1945–
1991 рр.)" (2003), "Історія України: 1945–1953 рр." (2005), "Україна: західні
землі: 1939–1941 рр." (2009), "Зачистка": політичні репресії в західних
областях України у 1939–1941 рр." (2014). Він пояснює такий стан речей
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відновленням зацікавлення читачів до повоєнної історії України, яка
тривалий час підмінялася захвалювальними текстами про чергові партійні
з’їзди та п’ятирічки.
В. Баран ґрунтовно дослідив післявоєнну історію України, насамперед
50–80-х років ХХ ст. Реконструював соціальну політику влади, показав
життя і побут громадян під час радянізації краю 1939–1941 рр., визначив
масштаби та етапи депортації українців, поляків і євреїв у цей час. Він
запровадив "моду" на видання наукових книг з великими додатками архівних
документів. На відміну від більшості вчених тієї доби, він активно залучив до
наукового обігу сотні маловідомих документів із центральних архівів Росії.
Науковця цікавлять не лише секретні рішення компартійних органів, але й
сама "кухня" спецслужб СРСР і УРСР. Його фахово документовані й
толерантно написані статті друкувалися в наукових журналах і збірниках
Польщі та Росії. До польського Любліна, Університету Марії КюріСклодовської, вченого неодноразово запрошували в якості лектора чи
наукового консультанта.
Колеги і друзі цінують його не лише за багатогранність аналізу цієї
драматичної доби, але й за фахову принциповість, працездатність.
Намагаються не відставати від завідувача і співробітники кафедри, які
успішно досліджують етносоціокультурні трансформації на Волині,
Холмщині і Підляшші у ХVІII – першій половині ХХ ст. (В. Пришляк,
М. Кучерепа, А. Шваб, Л. Понєдєльник, Н. Кінд-Войтюк), військовополітичні протистояння на пограниччі у роки Другої світової війни
(О. Ленартович),
системно
аналізують
недавнє
і
сучасне
етнодержавотворення (О. Гаврилюк, І. Пхиденко). В. Баран підготував
більше десятка кандидатів і докторів наук. Історичні знання вчений
популяризує в Луцькій гімназії № 21, осередках "Просвіти", керівником
обласної організації якої він був деякий час (1997–2004), а також у засобах
масової інформації. Брав участь у підготовці документального фільму про
"Золотий вересень" 1939 р.
Науково-організаційна робота В. Барана не обмежується керуванням
кафедри. Його як вимогливого фахівця з енциклопедичною ерудицією
неодноразово запрошували опонувати кандидатські і докторські дисертації
до Києва, Львова, Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська, Донецька,
Запоріжжя та інших міст України; обирали заступником голови
спеціалізованої вченої ради у рідному університеті, членом спецрад
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Національного
університету "Острозька академія". Вчений віддавна товаришує з провідними
вченими республіки – С. Кульчицьким, Я. Калакурою, Ю. Шаповалом,
Віктором і Василем Даниленками, Я. Грицаком, О. Лисенком,
В. Трофимовичем та іншими. Науковий авторитет В. Барана підтверджується
рецензіями українських та зарубіжних учених, його участю в роботі
міжнародних наукових конференцій, а також залученням до редакційних
колегій наукових збірників і журналів.
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Дружина Орися, з якою він познайомився у Львівській науковій
бібліотеці
ім. В. Стефаника,
працює
у
науковій
бібліотеці
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Цей же
університет (відповідно економічний факультет та факультет романогерманської філології) закінчили діти – син Максим і дочка Марта, які нині
успішно працюють у Луцьку, люблять подорожувати Україною та іншими
країнами.
Як бачимо, В. Баран, зберігши і розвинувши найкращі традиції своїх
учителів, зумів на нових теоретико-методологічних засадах створити
фундаментальні праці з новітньої історії України, а також необхідні умови
для інтенсифікації історичних досліджень своїх колег, об’єднавши навколо
себе молодих однодумців, які активно розкривали "білі плями" української
історії та культури, реконструюють літопис Волині. Немає сумніву в тому,
що нагромаджені знання і життєвий досвід служитимуть В. Барану й надалі,
а також сприятимуть залученню його учнів та послідовників до нових
наукових відкриттів.
Микола Литвин,
доктор історичних наук, професор,
директор Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України,
керівник секції історії та культурології
Західного наукового центру МОН і
НАН України
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС
Володимир Баран народився в містечку Стара Вижівка Волинської
області 24 січня 1956 р. У 1958 р. сім’я переїхала до Львова, в 1959 р. – до
Луцька. У 1963–1973 рр. навчався в Луцькій середній школі № 1, яку
закінчив із золотою медаллю. З 1973 р. по 1977 р. був студентом історичного
факультету Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі
Українки, який закінчив з червоним дипломом. Протягом 1977–1979 рр.
проходив строкову військову службу в лавах Радянської армії. В 1977–1979
рр. працював асистентом кафедри загальної історії Луцького державного
педагогічного інституту імені Лесі Українки. У 1979–1986 рр. – науковий
співробітник, старший науковий співробітник Інституту суспільних наук АН
УРСР (м. Львів). У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук.
З 1986 р. – старший викладач, згодом доцент Луцького державного
педагогічного інституту імені Лесі Українки, реорганізованого в серпні 1993
р. у Волинський державний університет імені Лесі Українки. З 1992 р. –
професор кафедри історії слов’янських народів, у 1993–2001 рр. – завідувач
цієї кафедри. В 1997 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту
українознавства імені І. Крип’якевича НАН України захистив дисертацію
"Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи" на здобуття
наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 –
історія України. У 2002 р. В. К. Барану присвоєно вчене звання професора
кафедри новітньої історії України Волинського державного університету
імені Лесі Українки. З 1998 по 2005 рр. працював проректором з
гуманітарних питань університету. У 2001–2010 рр. – завідувач кафедри
новітньої історії України, з 2010 р. і по теперішній час – завідувач кафедри
нової та новітньої історії України університету.
За наукову і педагогічну діяльність нагороджений Почесними
грамотами Міністерства освіти і науки України, Волинської обласної ради,
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Волинської обласної державної адміністрації, Луцької міської ради, знаком
"Відмінник освіти України".
Професор В. К. Баран займається вивченням новітньої історії України.
Він постійний учасник міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових
конференцій, конгресів і "круглих столів", зокрема "Україна-Польща: важкі
питання" (Луцьк, Варшава, 1996–2010 рр.), "Українська історична наука на
шляху творчого поступу" (Луцьк, 2006 р.), ХVІІІ з’їзду істориків Польщі
(Ольштин, 2009 р.) тощо. Був членом спеціалізованої вченої ради Інституту
українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (м. Львів), входить до
складу двох спеціалізованих вчених рад

– у Східноєвропейському

національному університеті імені Лесі Українки (заступник голови) і
Національному університеті "Острозька академія".
Під керівництвом В. К. Барана успішно захищено 10 кандидатських
дисертацій – А. О. Корнейко, В. Т. Борщевичем, М. Б. Філіпович,
М. Г. Тиским, А. А. Моренчуком, Н. М. Сірук, В. В. Токарським, О. В.
Павлович, І. С. Савицькою, Д. Г. Гусак, а також докторська дисертація – В. Т.
Борщевичем. Ним опубліковано низку індивідуальних монографій з історії
України, розділи у багатьох колективних наукових працях, а також десятки
наукових статей, у тому числі в Польщі та Російській Федерації. Він брав
участь у підготовці ряду збірників документів і матеріалів, книги спогадів П.
Шелеста "Справжній суд історії ще попереду" (К., 2003, 2004, 2011), був
науковим редактором праць "Просвіта" на Волині: минуле і сучасне" (Луцьк,
2001), "Західне Полісся: історія та культура" (Луцьк, 2012).
Серед основних публікацій В. К. Барана:
 індивідуальні монографії: "Україна після Сталіна: Нарис історії
1953–1985

рр."

(Львів,

1992),

"Україна

1950–1960-х

рр.:

еволюція

тоталітарної системи" (Львів, 1996), "Україна в умовах системної кризи
(1946–1980-і рр.)" (тринадцятий том 15-томного видання "Україна крізь віки"
(Київ, 1999), співавтор В. М. Даниленко), "Україна: новітня історія (1945–
1991 рр.)" (Львів, 2003), "Історія України: 1945–1953 рр." (Львів, 2005),
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"Україна: західні землі: 1939–1941 рр." (Львів, 2009, співавтор В. В.
Токарський), "Зачистка": політичні репресії в західних областях України у
1939–1941 рр." (Львів, 2014, співавтор В. В. Токарський);
 колективні монографії: "Історія Львова" (Київ, 1984), "Украинские
Карпаты: история и культура" (Київ, 1989), "Історія України" (Львів, 1996,
1999, 2002, 2003), "Політична історія України. ХХ століття" (Київ, 2003),
"Історія українського селянства" (Київ, 2006), "Україна: політична історія.
ХХ – початок ХХІ століття" (Київ, 2007), "Западная Украина и Западная
Белоруссия в 1939–1941 гг.: люди, события, документы" (Санкт-Петербург,
2011), "Історія органів державної безпеки на Волині" (Луцьк, 2012),
"Культура історичної пам’яті: європейський та історичний досвід" (Київ,
2013);
 збірники документів і матеріалів: "Культурне життя в Україні.
Західні землі" (Київ, 1995), "Петро Шелест: "Справжній суд історії ще
попереду" (Київ, 2003, 2004, 2011), "Радянські органи державної безпеки у
1939 – червні 1941 р." (Київ, 2009, 2013).
Професор

В.

К.

Баран

продовжує

здійснювати

керівництво

докторантами, аспірантами і здобувачами, які готують дисертації з
проблематики новітньої історії України, очолює редколегію фахового
наукового видання "Історичні студії Східноєвропейського національного
університету імені Лесі України".
В. К. Баран читає навчальні курси "Новітня історія України", "Україна
у 1939–1941 рр.: влада і суспільство", спецкурс "Дисидентський рух в
Україні". Його запрошують для читання лекцій в інші вищі навчальні заклади
України.
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА
ВОЛОДИМИРА КІНДРАТОВИЧА БАРАНА
ОКРЕМІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Автореферати та дисертація
1984
1. Баран В. К. Возростание общественно-политической активности
рабочего класса в условиях развитого социализма (на материалах западных
областей УССР, 1966-1975 гг.) : автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук : 07.00.02 / Баран Владимир
Кондратьевич. – Львов, 1984. – 23 с. – рус.
2. Баран В. К. Возрастание общественно-политической активности
рабочего класса в условиях развитого социализма (на материалах западных
областей УССР, 1966-1975 гг.) : диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук : 07.00.02 / Баран Владимир Кондратьевич. –
Львов, 1984. – 220 c. : ил. – Библиогр.: с. 175–205. – рус.
1997
3. Баран В. К. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи :
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних
наук : 07.00.01 / Баран Володимир Кіндратович ; Нац. акад. України, Ін-т
українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1997. – 46 с.

Колективні монографії, навчальні та методичні видання
1984
4. Історія Львова : [монографія] / Акад. наук Української РСР, Ін-т
суспіл. наук ; редкол.: В. В. Секретарюк (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Наук.
думка, 1984. – 414 с. : іл.
Суспільно-політичне життя [50–80-ті рр.]. – С. 334–357.
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1985
5. Молодежь Львовщины: образование, научный поиск. – Львов, 1985. –
25 с.
Соавт.: М. Р. Литвин, В. Д. Яремчик.
6. Московский фестиваль: 12 вопросов и ответов. – Львов, 1985. – 24 с.
Соавт.: М. Р. Литвин, В. Д. Яремчик, Г. Г. Дорощук.
7. Фестивалі молоді. – Львів, 1985. – 32 с.
Співавт.: М. Р. Литвин, В. Д. Яремчик, Г. Г. Дорощук.
1987
8. Розвиток

політичної

системи,

поглиблення

соціалістичного

самоврядування народу. – Луцьк, 1987. – 27 с.
1989
9. Украинские Карпаты. История / Акад. наук Украинской ССР, Ин-т
общественных наук ; редкол.: Ю. Ю. Сливка [и др.]. – Киев : Наукова думка,
1989. – 263 с.: ил. – Библиогр.: с. 247–260.
Общественно-политическая жизнь (60–80-е гг.). – С. 223–228.
10. Украинские Карпаты. Культура : [монография] / Акад. наук
Украинской ССР ; отв. ред. Ю. Г. Гошко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 200
с. : ил. – Библиогр.: с. 192–198.
1992
11. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953–1985 рр. – Львів : Свобода,
1992. – 124 с. : іл.
1995
12. Культурне життя в Україні. Західні землі: документи і матеріали. Т.
1. 1939-1953 / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім.
І. Крип’якевича ; упоряд.: Т. Галайчак [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1995. –
748 с.
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1996
13. Історія України : [навч. посіб. для студенів ВНЗ] / М-во освіти
України ; [кер. авт. кол. Ю. Зайцев]. – Львів : Світ, 1996. – 488 с. – Бібліогр.:
с. 471–481.
Співавт.: Я. Й. Грицак, О. Зайцев.
Хрущовська "відлига" (1953-1964). – С. 339–351.
14. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / відп. ред.
Ю. Сливка. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
1996. – 448 с. – Примітки. – Додатки: док., табл. – Покажч. імен.
1998
15. Історія України : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / М-во освіти
України ; [кер. авт. кол. Ю. Зайцев]. – Вид. 2-е, зі змін. – Львів : Світ, 1998. –
488 с. – Бібліогр.: с. 471–481.
Співавт.: Я. Й. Грицак, О. Зайцев, Я. Д. Ісаєвич.
Хрущовська "відлига" (1953-1964). – С. 339–351.
1999
16. Україна в умовах системної кризи (1946-1980 рр.) / Нац. акад. наук
України, Ін-т історії України НАН України ; відп. за вип. С. Павловський. –
Київ : Альтернативи, 1999. – 304 с. : іл. – (Україна крізь віки : в 15 т. ; т. 13). –
Бібліогр.: с. 301–302.
Співавт.: В. М. Даниленко.
2000
17. Тестові завдання для вступників. Історія / Волин. держ. ун-т ім. Лесі
Українки ; уклад.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2000. – 532 с.
2001
18. Історія української державності : короткий нарис. – Львів : Ін-т
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – 24 с.
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2002
19. Історія України : [підруч. для студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки
України ; відп. ред. Ю. Сливка. – Вид. 3-є вид., перероб. і допов. – Львів :
Світ, 2002. – 520 с. : іл. – Хронологія основних подій. – Бібліогр.: с. 494–513.
Співавт.: Ю. Д. Зайцев, Я. Д. Ісаєвич, Я. Й. Грицак, Л. Войтович,
О. Зайцев, Ф. Заставний, К. Кондратюк, М. Литвин, О. Луцький.
Спроба реформ. – С. 349–356.
2003
20. Історія України : [підруч. для студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки
України ; відп. ред. Ю. Сливка. – 4-те вид. – Львів : Світ, 2003. – 520 с. : іл. –
Хронологія основних подій: с. 460–493. – Бібліогр.: с. 494–513.
Співавт.: Л. Войтович, Я. Й. Грицак, О. Зайцев, Ю. Д. Зайцев.
Спроба реформ. – С. 349–356.
21. Політична історія України. XX ст. У 6 т. Т. 6. Від тоталітаризму до
демократії (1945-2002) / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац.
дослідж. ; керівник тому О. М. Майборода. – Київ : Генеза, 2003. – 696 c. : іл.
– Імен. покажч.
Співавт.: О. М. Майборода, Ю. І. Шаповал, В. О. Котигоренко,
Ф. М. Рудич, В. П. Андрущенко, О. Д. Бойко, О. В. Гарань, О. П. Дергачов.
Україна в добу Хрущова. – С. 97–198.
22. Україна: новітня історія (1945-1991 рр.) / Нац. акад. наук України, Інт українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : Ін-т українознавства ім.
І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 670 с. – Додатки: док., табл. – Покаж.
імен. – Бібліогр.: с. 446–480.
2005
23. Історія України: 1945-1953 рр. / Нац. акад. наук України, Ін-т
українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : Ін-т українознавства ім.
І. Крип’якевича НАН України, 2005. – 184 с. : іл. – Хроніка головних подій. –
Перелік іл. – Покаж. імен. – Бібліогр.: с. 153–170.
2006
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24. Історія українського селянства. В 2-х т. Т. 1 : нариси / Нац. акад. наук
України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2006. – 631 c.
Співавт.: О. В. Андрощук, А. В. Блануца, К. П. Бунятян, Д. П. Ващук,
В. П. Верстюк, О. М. Веселова, О. Л. Вільшанська, О. І. Ганжа,
Г. П. Герасимова.
25. Історія українського селянства. В 2-х т. Т. 2 : нариси / Нац. акад. наук
України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2006. – 652 c.
Співавт.: О. В. Андрощук, О. М. Веселова, О. І. Ганжа, Г. П. Герасимова.
Аграрна

політика

компартійно-радянського

керівництва

/

В. М. Даниленко. – С. 479–484.
Поглиблення кризи колгоспного ладу / В. М. Даниленко. – С. 485–492.
2007
26. Україна: Політична історія. ХХ – початок ХХІ століття / Нац. акад.
наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф.
Кураса ; [редкол.: В. Смолій [та ін.] ; ред. рада: В. Литвин (голова) та ін.]. –
Київ : Парламент. вид-во, 2007. – 1027 с.
Україна в добу Хрущова. – С. 875–898.
2009
27. Україна: західні землі: 1939–1941 рр. – Львів : Ін-т українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 448 с.
Співавт.: В. В.Токарський.
2011
28. Западная Беларуссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: люди,
события, документы / Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН
; отв. ред.: О. В. Петровская, Е. Ю. Борисенок. – Санкт-Петербург : Алетейя,
2011. – 424 с.
Экономические преобразования в Западной Украине в 1939–1941 годах.
– С. 156–177.
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2012
29. Історія органів державної безпеки на Волині : документ.-публіцист.
вид. / наук. ред. М. М. Кучерепа ; за заг. ред. В. А. Мельниковича. – Луцьк :
Ініціал, 2012. – 240 с.
Створення та діяльність радянських органів безпеки. Управління НКВС
на Волині (1939–1941 рр.) / Ф. П. Павлючик, В. В. Токарський. – С. 43–52.
2013
30. Культура історичної пам’яті: європейський та історичний досвід /
Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за
заг. ред. Ю. Шаповала. – Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж., 2013. – 600 с.
Політична ностальгія і пошуки реального минулого. – С. 562–584.
2014
31. "Зачистка" політичної репресії в західних областях України у 1939–
1941 рр. / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. –
Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014. – 456 с. – Назва обкл. :
"Зачистка", 1939–1941. – Бібліогр.: с. 393–436.
Співавт.: В. В. Токарський.

Статті у продовжуваних та неперіодичних виданнях
1983
32. Соревнование в области технического творчества как фактор
возрастания социальной активности трудящихся // Социалистическое
соревнование и развитие технического творчества в условиях зрелого
социализма / [Е. В. Примеров и др. ; редкол.: Е. П. Торкановский (отв. ред.) и
др.]. – Киев, 1983. – С. 42–54.
Соавт.: В. О. Голяк.
1988
33. Громадсько-політична

діяльність

//

Соціальна

активність

робітничого класу Української РСР (70–80-ті рр.) / Акад. наук УРСР, Ін-т
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суспільних наук ; Ю. Д. Зайцев [та ін.] ; відп. ред. Ю. Ю. Сливка. – Київ,
1988. – С. 172–212.
34. *Деятельность рабочего класса Украинской ССР в общественных
организациях (1971–1988 гг.) // На пути совершенствования реального
социализма. – Луцк, 1988.
1989
35. Букатчук Созонт Васильович // Борці за возз’єднання : біограф.
довід. / редкол.: Ю. Ю. Сливка (керівник) [та ін.]. – Львів, 1989. – С. 42.
36. Коцко Ольга Василівна // Борці за возз’єднання : біограф. довід. /
редкол.: Ю. Ю. Сливка (керівник) [та ін.]. – Львів, 1989. – С. 159.
37. Морозюк Матвій Семенович // Борці за возз’єднання : біограф. довід.
/ редкол.: Ю. Ю. Сливка (керівник) [та ін.]. – Львів, 1989. – С. 217.
38. Тарасюк Надія Сидорівна // Борці за возз’єднання : біограф. довід. /
редкол.: Ю. Ю. Сливка (керівник) [та ін.]. – Львів, 1989. – С. 304.
39. Формирование современного облика рабочего класса, крестьянства и
интеллигенции // По пути социального и интернационального единения: О
50-летнем развитии западных областей УССР в братской семье советских
народов / [Е. В. Примеров и др. ; редкол.: Д. А. Яремчук (пред.) и др.]. –
Львов, 1989. – С. 107–119.
40. Хомин Нестор Васильович // Борці за возз’єднання : біограф. довід. /
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На міжнародній конференції у Варшаві з професорами
С. В. Кульчицьким і Ю. Ю. Сливкою

З керівником редакційно-видавничого відділу університету В. І. Гребенюком
13

На читацькій конференції в бібліотеці університету

З І. М. Констанкевич, І. Ф. Драчем, М. В. Мірченком

14

З колегами та групою Волинського народного хору

З І. Ф. Драчем і М. Г. Жулинським

15

З професором Л. О. Зашкільняком на конференції в Будапешті, Угорщина

16

З професором С. В. Гаврилюк

Колектив кафедри нової та новітньої історії України

17

На конференції в Гданську, Польща

18

З дітьми у Римі, Італія

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Володимир Кіндратович Баран [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч.
до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,
Бібліотека ; авт.-упоряд. В. К. Баран ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2016. - 82
с. - (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки).
Висвітлено життєвий і творчий шлях відомого українського науковця,
доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри нової та новітньої
історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки - Володимира Кіндратовича Барана.
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1983
до 2015 рр., біографічний нарис та фотоілюстрації.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.
ББК 72(4УКР-4ВОЛ)я1
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