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15 грудня 2015 року в Інституті 
мистецтво знавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
(далі – ІМФЕ ім. М. Т. Рильського) відбула-
ся вчена рада, присвячена 75-річчю від дня 
народження та роковинам смерті доктора 
мистецтвознавства, заслуженого діяча 
мистецтв України, члена-кореспондента 
Національної академії мистецтв України 
Валентини Василівни Рубан (30 червня 
1940 р. – 5 грудня 2014 р.). У вступному 
слові заступник директора з наукової робо-
ти ІМФЕ ім. М. Т. Рильського Оксана Шевчук 
наголосила на вагомій ролі ювілярки у віт-
чизняному мистецтвознавстві, зазначив-
ши, що без її участі неможливо було б ре-

алізувати низку фундаментальних проектів 
з історії художньої культури. Життєпис і 
різнобічні наукові зацікавлення Валентини 
Рубан – від портретного малярства XVII–
XX ст., творчості родини Кричевських 
до панорамних оглядів образотворчості 
ХІХ ст. в академічних історіях української 
культури та мистецтва – рельєфно окрес-
лила у своїй доповіді кандидат мистецтво-
знавства, старший науковий співробітник 
відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського Лариса Ганзенко. 
Доповнила сказане відеопрезентація «Віхи 
наукового шляху Валентини Рубан у світли-
нах та виданнях» з коментарями кандидата 
мистецтвознавства, колишньої аспірантки 
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Вчена рада В пам’ять Валентини рубан

ювілярки – Ірини Ходак. Зі спогадами про 
колегу, друга та вчителя виступили перший 
заступник міністра культури Ігор Ліховий, 
доктор мистецтвознавства, дійсний член 
Національної академії мистецтв України 
Олександр Федорук, народна художниця 
України, член-кореспондент Національної 
академії мистецтв України Віра Баринова-
Кулеба, доктор філологічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту літератури 
ім. Т. Шевченка Леся Генералюк, журна-
ліст, громадсько-політичний діяч Віталій 
Абліцов, доктор мистецтвознавства, голов-
ний науковий співробітник відділу культуро-
логії ІМФЕ ім. М. Т. Рильського Олександр 
Найден і доктор мистец твознавства, за-
відувач відділу образотворчого мистец-

тва вказаного закладу Дмитро Степовик. 
Кожен із промовців висвітлив одну з граней 
діяльності вченої дивовижного таланту та 
працездатності, світлої, щирої, доброзич-
ливої людини, яка радо підтримувала по-
сутні починання колег, до останніх днів не 
припиняла напруженої праці, була сповне-
на нових задумів і планів. 

З нагоди засідання співробітники нау-
кової бібліотеки ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
підготували виставку наукових праць 
Валентини Рубан, серед яких – четвертий 
том «Історії української культури», за який 
дослідниці Указом Президента України від 
8 грудня 2015 року присуджено Державну 
премію України в галузі науки і техніки 
2014 року.

Учасники та гості пам’ятного засідання.  
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. 15 грудня 2015 р.
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