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ВСТУП
Бібліографічний покажчик присвячений 70�річчю з дня

народження Олександра Микитовича Бута — професора,
доктора історичних наук, професора кафедри історії слов’ян
Донецького національного університету, академіка Академії
економічних наук України і члена�кореспондента Петровсь�
кої Академії наук і мистецтв (м. С.�Петербург, Російська
Федерація). Він містить нарис про життєвий шлях і діяльність
вченого, а також перелік його опублікованих праць. Бібліог�
рафічний покажчик включає розділи: Нарис викладацької,
наукової та громадської діяльності О. М. Бута; Основні дати
життєвого шляху та діяльності вченого; Хронологічний по�
кажчик публікацій; Дисертації, захищені під керівництвом
О. М. Бута; Публікації про академіка та його редакційна
діяльність. До покажчика входять відгуки колег, друзів та
учнів про Олександра Микитовича.

Укладачі бібліографічного покажчика ставили за мету
найбільш повно охопити головні віхи життя і науково�вик�
ладацької діяльності О. М. Бута: базову освіту, коло науко�
вих інтересів і теми кандидатських дисертацій, які були за�
хищені під керівництвом вченого, основні наукові і навчаль�
но�методичні праці, нагороди, членство в наукових і гро�
мадських організаціях.

Принцип розташування матеріалу тематичний, у сере�
дині розділів — хронологічний та алфавітний.

Всі записи нумеруються у загальному порядку, викорис�
тана система допоміжного додаткового апарату — іменний
покажчик.

Бібліографічний опис відбувся згідно ГОСТу 7.1.�84
«Библиографическое описание документа. Общие требова�
ния и правила составления» (із змінами від 01.07.2001).
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Скорочення слів проводилися згідно діючих стандартів
ДСТУ 3582�97 «Скорочення слів в українській мові у бібліогра�
фічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТу 7.12.�93
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском
языке: общие требования и правила».

Публікації, що ввійшли до покажчика, опрацьовані ре�
дакторами de vizu. Астериском (*) позначено матеріал, не
вивірений за відсутністю джерела.

Іменний покажчик допоможе тим читачам, яких ціка�
вить співробітництво О. М. Бута з колегами, однодумцями,
учнями та науковими центрами при розгляді певних науко�
вих проблем.
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ЗНАНИЙ ПЕДАГОГ І НАУКОВЕЦЬ
Бута Олександра Микитовича я

знаю з листопада 1974 р., коли він
захищав в Донецькому державному
університеті кандидатську дисерта�
цію. Пройшов по всім щаблям вик�
ладацьких сходин — старший викла�
дач, доцент, професор (з листопада
1991 р.) На цих посадах кафедри він
доводив творче ставлення як до лек�
ційного курсу, так і до проведення
семінарських занять. А життя вису�
вало серйозні вимоги. Йдеться про

курс історії КПРС, політичної історії України, історії су�
часного світу, а нині — історії України. Характерно, що за
весь час він працював зі студентами економічного, біоло�
гічного факультетів. Постійно студенти під його керівниц�
твом готують доповіді і отримують відзнаки на універси�
тетських наукових конференціях.

Вихованець Харківського університету чітко дотримував�
ся аксіоми класичного університетського навчання — поєд�
нувати знання студентів з широким використанням новітніх
досягнень науки. Його особисті наукові інтереси сталися на
стику історії та економіки. Йому пощастило з науковим ке�
рівником і наставником доктором історичних наук, профе�
сором Г. Я. Пономаренком, який на тот час був ректором
університету. В 1990 р. я з задоволенням підтримав О. М. Бу�
та у виданні монографії і вітав наступного року з успішним
захистом докторської дисертації в Київському державному
університеті на тему «Управління промисловістю України.
1921–1941 рр. Історико�партійний аспект».
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Новий доктор і надалі здійснював наукові розвідки з про�
блем НЕПу, радянської модернізації України, розкриваючи
сутність руху новаторів виробництва 1930�х років і сьогодні
виступає за правдиве і толерантне ставлення до людини — фе�
номена радянської системи О. Г. Стаханова. І він має рацію, бо
свого часу довелося, працюючи в шахтарському Торезі, бути
особисто знайомим з Олексієм Григоровичем, з багатими тра�
диціями вугільного Донбасу. Так почала складатися наукова
школа О. М. Бута, з якої вийшли 1 доктор і 9 кандидатів наук.

Ювіляр, маючи великий досвід комсомольської роботи,
приймав активну участь в організації навчального процесу і
суспільному житті університету. Спочатку як замісник заві�
дувача кафедрою загально — університетського статусу, член
Ради з гуманітарних питань ДонНУ, а потім як декан по ро�
боті з іноземними студентами і член Вченої Ради універси�
тету. Студентський будівельний загін під керівництвом
О. М. Бута визнавався переможцем інтернаціонального зма�
гання в місті�побратимі Донецька Магдебурзі. Він плідно
працював членом президії і завідувачем секції обласного то�
вариства «Знання», лектором обкому партії. Майже два де�
сятиліття його громадське життя пов’язане з Національною
спілкою краєзнавців України, де він є членом правління.
Активний учасник вченої ради історичного факультету та
Спеціалізованої вченої ради з історичних дисциплін по за�
хисту докторських і кандидатських дисертацій.

В межах державного проекту — видання науково�доку�
ментальної серії книг в 27�ми томах «Реабілітовані істо�
рією» — О. М. Бут впродовж 17 років є дослідником, авто�
ром і замісником голови редколегії при обласній держадмі�
ністрації тому «Реабілітовані історією. Донецька область». Із
запланованих 9 вийшло 7 книг тому, де йдеться про долі
48,5 тис. мешканців області. Так відтворюється правда історії,
їх імена заслуговують бути знаними.

На всіх ділянках викладацької, наукової і виховної ро�
боти О. М. Бут доводив своє старанне ставлення до справи,
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знаним науковцем і викладачем. Він користується повагою
колег, професорсько�викладацького складу, співробітників,
аспірантів та студентів університету.

Олександр Микитович опублікував 160 наукових и по�
над 90 методичних робіт, з них 12 авторських і колективних
монографій. За наукові розвідки він став обласним лауреа�
том премії Ленінського комсомолу ім. Артема та лауреатом
премії ім. академіка Д. І. Яворницького Національної спілки
краєзнавців України. Нагороджений Грамотою Верховної
Ради України і медаллю «За заслуги перед Українським на�
родом». Він є академіком Академії Економічних наук Украї�
ни і членом�кореспондентом Петровської Академії наук і
мистецтв (м. С.�Петербург).

Ювіляра знають колеги в багатьох університетах країни
і за її межами по його доповідям і керівництву секціями на
міжнародних, всеукраїнських конференціях.

Мені здається, що далеко не все встиг зробити Олександр
Микитович, то доречно йому побажати здоров’я і творчої на�
снаги, подальшої любові до студентів, поваги колег. І новим
випробуванням стане керівництво роботою Наукового цент�
ру кафедри історії слов’ян ім. професора Пономаренка Г. Я.

Ректор Донецького
національного університету,

академік НАН України,
Герой України

В. П. Шевченко
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ВІДОМИЙ ІСТОРИК,
КРАЄЗНАВЕЦЬ, ПАТРІОТ

На своєму життєвому столітті мені
довелося зустрічатися, працювати,
спілкуватися з багатьма людьми. На
протязі останніх десятиліть добре вра�
ження у мене залишається від співро�
бітництва з доктором історичних наук,
професором, членом правління Націо�
нальної спілки краєзнавців України, за�
місником голови обласної редакційної
колегії тому «Реабілітовані історією. До�
нецька область» із науково�докумен�
тальної серії книг в 27�ми томах «Реа�
білітовані історією» О. М. Бутом.

Про Олександра Микитовича вперше мені довелося по�
чути від професора Кульчицького С. В. під враженням опону�
вання докторської дисертації в Київському державному уні�
верситеті на початку 1990�х років. З того часу молодий доктор
наук активно включився в краєзнавчі дослідження. Пріори�
тетним напрямком його розробок стали роль і місце Олексія
Стаханова і руху новаторів виробництва, названого його ім’ям.
І до сьогодення О. М. Бут аргументовано доводить, що сутність
стахановського руху складала нова система організації праці і
управління виробництвом за участю робітничого класу. Важ�
ливо, що така характеристика йшла в розріз зі спробами пред�
ставників нової хвилі «историков по�наслышке» вилити по�
більше бруду на всіх і на все із радянського періоду розвитку
України. Впевненості в обгрунтуванні своєї наукової позиції
О. М. Буту надавало не тільки глибоке прочитання документів
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в архівних установах Москви, Києва, Донецька, періодики і
опублікованих матеріалів, а й особисті зустрічі, розмови з са�
мим О. Г. Стахановим в останній період його життєвого і гро�
мадського шляху. Наукова позиція професора Бута О. М. —
знати історію, яка вона була. Була ж вона зі сльозами на очах
і від радощів, і від біди. Не провина молодого вибійника і руху,
чиїм ім’ям почали його називати, а біда, яка йшла від ста�
лінської оцінки руху як вищої форми соціалістичного змаган�
ня, а самого О. Г. Стаханова — рекордсменом видобутку ву�
гілля. Так заявив про себе активіст краєзнавців Донбасу, всієї
Спілки краєзнавців України. Така позиція слугує справі вихо�
вання молоді патріотами свого краю, творчому ставленню до
робочої професії, до нелегкої праці шахтаря.

Характерною особливістю Олександра Микитовича, яка
мені дуже імпонує, його організаторські здібності, уміння
оперативно вирішувати проблеми. На підтвердження цього,
здається, досить пригадати його в ролі замісника оргкоміте�
ту з проведення Х Всеукраїнської науково�практичної кон�
ференції краєзнавців (Донецьк, 2001 р.), у підготовці ІІІ та
ІV з’їздів Національної спілки краєзнавців України.

І друге, на чому б хотілося привернути увагу читача
«Бібліографічного покажчика», це його подвижницька
діяльність в межах виконання Закону Верховної Ради УРСР
від 17 квітня 1991 р. «Про реабілітацію жертв політичних ре�
пресій на Україні», а також в його розвиток постанови Пре�
зидії Верховної Ради України від 11 вересня 1992 р. Йдеться
про видання науково�документальної серії книг в 27�ми то�
мах «Реабілітовані історією».

«Природа не терпит пустоты: там где люди не знают прав�
ды, — зазначав Бернард Шоу, — они заполняют проблемы до�
мыслами». За таких мудрих слів Нобелевського лауреата Олек�
сандр Микитович відгукнувся на запрошення обласної дер�
жавної адміністрації до участі в розробці державного проекту
«Реабілітовані історією. Донецька область». І треба зазначи�
ти, що починаючи з 1993 р. у мене, як голови Головної редак�
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ційної колегії цього проекту, не було жодного зауваження до
роботи редакційно�видавничої групи (де О. М. Бут — заміс�
ник), так і до обласної редколегії донецького тому. А це йдеться
про організацію пошукової, дослідницької роботи в Архіві
тимчасового збегігання документів СБ України в Донецькій
області, створення банку даних про реабілітованих — це по�
над 48,5 тис. душ. А підготовча робота по апробації, виданню
статей, спогадів, документів, зустрічі з живими учасниками
подій, родичами реабілітованих. Хіба можна вимірити, скільки
часу, сил, енергії для всього цього треба віддати!

На сьогодення Головна редколегія засвідчила як попе�
редній результат по Донецькій області — 6 збірок «Правда
через роки», монографія і докторські дисертації В. М. Ні
кольського та В. В. Ченцова (один із опонентів — професор,
докт. іст. наук О. М. Бут), десятки статей, доповідей на міжна�
родних, всеукраїнських наукових конференціях. Це і моно�
графія (колектив авторів) «Книга памяти греков Украины»
(2005 р.), і головне — 7 книг тому «Реабілітовані історією.
Донецька область». Так плідно, оперативно і якісно мало де
працюють обласні редколегії. До завершення проекту зали�
шається видати ще дві книги тому.

Як бачимо тільки погляд на дві справи, якими займається
Олександр Микитович, свідчить, що це фахівець високого
ґатунку, добропорядна толерантна людина, яка цінує правду
історії. Так побажаємо йому подальшої творчої наснаги!

П. Т. Тронько
Голова правління Національної

спілки краєзнавців України,
академік НАН України,

Герой України
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ДІЙСНИЙ АКАДЕМІК АЕНУ
Знаю Олександра Микитовича Бута з середини 1970�х

років як позаштатного лектора обкому КПУ, члена президії
обласної організації товариства «Знання». Мені довелося
переконатися у високому фаховому рівні, толерантності і
вибагливості молодого доцента історії, його запрошували
екзаменувати вступні екзамени в аспірантуру Інституту еко�
номіки промисловості НАН України. Мабуть таке співробі�
тництво, як і викладацька робота на економічному факуль�
теті (а я там працював завідувачем одної із кафедр), і сприя�
ло вибору теми його докторської дисертації. Саме на стику
наук, а у нього історії і економіки, отримуються суттєві ре�
зультати і задоволення від дослідження. Я постійно цікавив�
ся науковим доробком доктора історичних наук професора
О. М. Бута — йдеться про проблеми управління промисло�
вістю радянської України в 1920–1930�ті роки. А це авторсь�
ке бачення сутності ленінського НЕПу, місця Постанови
Раднаркому і ЦК ВКП(б) по вугільному Донбасу (квітень
1933 р.) в здійсненні радянської модернізації промисловості
України. А скільки імен господарників, новаторів виробниц�
тва передвоєнної доби стали відомі в нашій країні завдяки
використанню документів архівів народного господарства
СРСР та СБУ! Його наукове трактування так званої «теорії
концентрації гірничих робіт» дає змогу по�новому подиви�
тися на долю керівного складу вугільного Донбасу В. М. Ба�
жанова, І. О. Фесенка, С. П. Володарського тощо.

Особливо багато публікацій присвятив О. М. Бут роз�
криттю неординарної особи О. Г. Стаханова і руху новаторів
виробництва, названого його ім’ям, і як продовження цього
руху в 1950–80�ті роки — рух за циклічну роботу комбайна
та лав�тисячниць.



15

І сьогодні, підсумовуючи тільки навіть сказане, я не жал�
кую, що був одним із тих, хто рекомендував доктора істо�
ричних наук до складу Академії економічних наук України.
Олександр Микитович дійсний академік, що вносить ваго�
мий внесок у вивчення минулого промислового розвитку і
допомагає сьогодні брати уроки історії.

О. І. Амоша
Директор Інституту економіки

промисловості НАН України,
Академік НАН України,
Президент АЕН України
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СПРАВЖНІЙ ДРУГ
Наша творча співдружність почалася в 90�ті роки. Об’єд�

нала спільність наукових інтересів. Я знав, що основний на�
уковий вектор колеги — проблеми управління промислові�
стю України міжвоєнного періоду. Характерною ознакою
публікацій Олександра Микитовича є високий професіо�
налізм, скрупульозне джерелознавче забезпечення, новизна
і ґрунтовність висновків, власна незаангажована точка зору.

Особисте знайомство, наступна плідна співпраця пе�
реконливо довели, що я маю справу зі справжнім інтелі�
гентом, непересічною особистістю. Невелика різниця у
віці швидко нівелювалася. Вразила твердість переконань,
шахтарський характер, приємна манера спілкування, а го�
ловне — вміння вислухати і почути співрозмовника, що
так важливо для науковця і педагога. При цьому О. М. Бут
завжди створює невимушену творчу атмосферу, яка дає
імпульс для подальшого обговорення складних чи диску�
сійних питань історії України.

Зазначу принагідно, що на початку XXI століття колек�
тив історичного факультету Дніпропетровського національ�
ного університету зміг наочно переконатись в професійних
чеснотах ювіляра. Він тричі очолював Державну екзамена�
ційну комісію. Захисти дипломних і магістерських робіт пе�
ретворились на справжнє свято історичної науки. Не можу
не відзначити нашої винятково плідної співпраці в ході підго�
товки кандидатів і докторів наук в галузі історії під час їх ате�
стації в спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського на�
ціонального університету імені Олеся Гончара.

Доленосною подією, яка об’єднала наші творчі зусил�
ля, стала участь у Державній програмі з підготовки в Ук�
раїні науково�документальної серії книг «Реабілітовані
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історією». Мені пощастило забезпечувати наукове керів�
ництво з реалізації цієї унікальної програми в Дніпропет�
ровській області, а Олександр Микитович став заступни�
ком редакційно�видавничої групи і редколегії в Донецькій.
Ми чітко усвідомлювали величезну відповідальність за до�
ручену справу і приступили до роботи, прямо скажемо,
суперскладної, копіткої, делікатної.

Завдяки зусиллям О. М. Бута та його колег побачили
світ цікава, по�людськи зворушлива серія книг «Правда че�
рез годы» та 7 книг тому «Реабілітовані історією. Донецька
область». Олександр Микитович у непрості трансфор�
маційні часи нашого незалежницького поступу зберіг чес�
не ім’я історика, повернув з небуття багатьох з тих, хто по�
бував в пащах Сцилли і Харибди, відновивши через роки
правду про репресованих земляків в добу становлення та
утвердження командно�бюрократичної системи господарю�
вання, тоталітарного режиму.

Своєрідним підсумком тривалих наукових пошуків
О. М. Бута стала монографія «Економічна контрреволюція»
(разом з П. В. Добровим), присвячена аналізу багатовимір�
ної, недостатньо розробленої істориками, економістами,
юристами проблеми на тлі соціально�економічних перетво�
рень в радянській Україні 1920–30�х років. Як один з рецен�
зентів цього дослідження, стверджую, що авторам вдалося
вперше у вітчизняній історіографії всебічно розкрити ме�
ханізм та особливості державного пресингу щодо «економі�
чної контрреволюції» в країні за часів сталінщини.

Тож маємо всі підстави констатувати, що Олександр Ми�
китович Бут відбувся як знаний і авторитетний фахівець, як
чуйна, порядна людина. Його оточують друзі, університетські
колеги, вдячні учні. Кредо ювіляра — постійне самовдоско�
налення. Воно і є тією рушійною силою, що забезпечує по�
ступ вперед, дозволяє бачити обриси завтрашнього дня.

Я вдячний долі, що познайомила мене з цією неорди�
нарною особистістю, істориком�дослідником від Бога, який
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був і залишається чудовим Другом і справжнім патріотом
України. Ювіляру присвячую рядки, що йдуть від серця і
душі: «Тобі Козаче — сімдесят. Як швидко лине час. Мені
здається наче повінь, тікає молодість від нас. Та не журись,
тряхни плечима. Донбас — реальність, не слова. Цей край
дає цілющу силу, а значить, молодість жива!»

В. В. Іваненко,
доктор історичних наук,

професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,

зав. кафедрою російської історії,
проректор Дніпропетровського національного

університету ім. Олеся Гончара
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НАРИС ЖИТТЯ, ВИКЛАДАЦЬКОЇ,
НАУКОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОФЕСОРА
ОЛЕКСАНДРА МИКИТОВИЧА БУТА1

Олександр Микитович Бут народився 22 червня 1940 року
у робітничому селищі Октябрьське2 Ворошиловградської об�
ласті3. Батько — Микита Самойлович — працював токарем
вагонного депо, мама — Олександра Іванівна — була домо�
господаркою, старшому братові Миколі виповнилося 11 років.

За рік, зібравшись родиною відзначити день народження
синів (а вони обоє народились в один день), родина Бутів, як
і мільйони інших родин у СРСР, отримала страшну звістку,
яка пролунала з радіо�зверення наркома закордонних справ
В’ячеслава Молотова. Гітлерівська Німеччина віроломно на�
пала на Радянський Союз. День свята перетворився на день
великого горя, яке тривало в житті країни 1418 днів та ночей.

Микита Самойлович, батько, як кваліфікований залізнич�
ник, мав право на броню до особливого розпорядження на при�
зов до лав Червоної Армії. Але вже через день після оголошен�
ня війни, він записався добровольцем. Швидка перемога над
нацистами здавалась йому беззаперечною. Чоловік вважав, що
треба тільки додати спільних зусиль, і ворог буде розбитий
вщент. Ніхто тоді не міг собі уявити, якою буде та війна. Ніхто
не міг уявити, що ворог просунеться так далеко, що степи Дон�

1 Нарис складено на основі усного інтерв’ю, проведеного із д. і. н., проф.
О. М. Бутом.
2 Великий залізничний вузол країни — станція Дебальцеве�сортувальна.
3 З 1950 року селище у результаті адміністративної реформи перейшло
до Сталінської області, куди входило м. Дебальцеве. Ворошиловградсь�
ка область — зараз Луганська, Сталінська — зараз Донецька.
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басу будуть зайняті ним так само, як і ліси Білорусі, і долини
Дніпра, і багато кілометрів радянської землі. Добровольці, що
записувались до лав Червоної Армії, не боялися за родини. Зда�
валося, що війна буде переможною і не тривалою…

Але сталося інакше.
Олександра Іванівна з двома синами опинилась на оку�

пованій території. Війна прийшла в дім трагедією, яка май�
же не знищила життя малечі Олександра та його родини.
Але наслідки травми залишились на згадку про війну на все
подальше життя.

Після звільнення Донбасу мати, Олександра Іванівна, взя�
ла дітей та поїхала до батьків — в Полтавську область. Там
родина виживала. Мати працювала у колгоспі, вирощувала
цукровий буряк. Пізніше вона згадувала, як піснями намага�
лись розрадити важку працю, як зрізали ножем бадилля, як
не припиняли роботи майже до Нового Року. Там вона тяжко
захворіла, що, через роки, привело до трагічних наслідків.

По завершенню Великої Вітчизняної війни батько, Ми�
кита Самойлович, повернувся з фронту, приїхав на Полтав�
щину і забрав сім’ю. І знову Донбас, знову залізниця. Малий
Олександр пішов до школи. У 1957 році Олександр закінчив
відбудовану на той час середню залізничну школу № 62.

В школі був активістом — членом комітету комсомолу,
кореспондентом міської газети «Дебальцевский рабочий». І
сьогодні ми маємо можливість ознайомитись із публікація�
ми за підписом учня 8�го, 9�го та 10�го «Б» класу СШ № 62.
Молодий кореспондент неодноразово отримував подяки від
редколегії, особливо із нагоди святкування Дня преси. Тоді і
зародилась у нього зацікавленість журналістикою і хист до
написання аналітичних, аргументованих текстів.

Середню школу О. М. Бут закінчив із золотою медаллю.
Це був один з двох перших «золотих учнів» в історії школи,
якій, до речі, у вересні 2010 року виповнюється 70 років. З
того випуску за рішенням педради було започатковано гале�
рею знаних випускників.
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З 1957 по 1962 р. Олександр Бут був студентом історич�
ного факультету Харківського державного університету
ім. О. М. Горького4.

Чому ХДУ? По�перше, під Харковом жив дядя, син якого
вже закінчував інститут і багато розповідав про Харків як вели�
чезний вузівський центр. По�друге, Олександр зацікавився
ядерним відділенням фізичного факультету. Справа в тому, його
улюбленими предметами в школі були фізика та математика.
Такий інтерес сформувався під впливом батька, який свого часу
закінчив церковно�приходську школу та міг допомогти у ро�
зв’язанні важких завдань. Іншим джерелом впливу був вчитель
математики СШ № 62 Федір Омелянович Дзюбенко. Сам Олек�
сандр Микитович каже про нього: «Вчитель від Бога». На все
життя добру пам’ять залишила Зінаїда Йосифівна Ареф’єва,
класний керівник, вчителька російської мови.

Але втілитися у життя мрії не судилося. Рішенням Мінвузу
СРСР інвалідам було заборонено отримувати спеціальність,
пов’язану із технікою. Для переконання він обійшов 12 ви�
щих навчальних закладів Харкова, але у кожному з них ме�
дична комісія не допускала його до іспитів. Розбитого невда�
чею, втомленого хлопчика з периферії доля звела з вчителем
фізики В. І. Адамовичем. Він впевнено взяв Олександра за
руку і, міцно тримаючи його «золотий» атестат, завів до прий�
мальної комісії ХДУ (вона тоді засідала у холі головного кор�
пусу вишу). «Історики» із радістю забрали документи до себе,
призначили співбесіду, яку О. М. Бут витримав блискуче5.

Студентські роки Олександра Микитовича, як і багатьох
інших студентів, були такими, що запам’ятались як найбільш
світлі, найбільш динамічні, сповнені мрій та надій.

Любов до майбутньої спеціальності прищеплювали знані
історики, фахівці з великої літери. Йдеться про професора

4 Зараз — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
5 Влітку 2000 року на Донецькому обласному телебаченні в серії «Голос
рідної мови» був показаний сюжет, присвячений О. М. Буту, де всю цю
історію про його величність випадок було викладено детально.
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Гриневича, випускника Санкт�Петербурзького університету,
який пішки пройшов всю Грецію і кожної весни виїздив на
розкопки Ольвії; професора С. М. Королівського, завідува�
ча кафедри історії СРСР, який за колективну монографію до
40�річчя Жовтня, отримав звання Лауреата Державної премії,
завідувача кафедри історії України доцента І. К. Рибалки.

А які чудові лекції читав професор А. П. Ковалевський,
завідувач кафедри новітньої історії, один з перших перекла�
дачів Корану! На заняттях зі спецкурсів він читав Г. Гейне,
А. Міцкевича — по пам’яті і в оригіналі.

Із задоволенням слухали студенти лекції Я. А. Побє�
лєнського, який був перекладачем на військовому судовому
процесі над японськими мілітаристами. Неабиякий інтерес
викликали лекції з історії декабристського руху доцента
В. І. Астахова, з проблем індустріалізації країни — К. К. Шия�
на, який тільки захистив докторську дисертацію, з історіо�
графії — доцента І. Л. Шермана тощо.

Навички організаційної, виховної, методичної роботи от�
римував О. М. Бут, тоді вже комсорг курсу, у співпраці із дека�
нами — професором А. Г. Слюсарським і доцентом В. М. Дов�
гополом.

Не можливо було уявити процес навчання тогочасних
студентів без постійного відвідування бібліотеки. В ХДУ —
одна із найкращих бібліотек з безліччю цікавої, раритетної
літератури. Для Олександра, який спеціалізувався з новітньої
історії, відкритими стали і двері і, звичайно, сховища, Рес�
публіканської наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.

Там зберігся унікальний комплекс періодичних джерел
1920–1930�рр. з Німеччини, якого майже не торкалася рука
дослідників. Це й стало приводом для обрання теми диплом�
ної роботи «Перші роки діяльності на чолі Комуністичної
партії Німеччини Е. Тельмана» під керівництвом доцента
Р. С. Альпера. Вільне володіння німецької мовою, вважає
О. М. Бут, це цілковита заслуга викладачів: шкільної вчитель�
ки Ганни Іванівни та вузівської — Ганни Олександрівни.
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«Оригінальна тема на авторитетній джерельній базі (газета
«Rote Fane»), — так оцінили досягнення студента поліглоти�
професори Гриневич та Ковалевський. Олександра було ре�
комендовано до аспірантури вузу�побратима — Лейпцизько�
го університету (Німецька Демократична Республіка).

Студентські роки — це великі можливості для самови�
ховання, для сприйняття різних знань, радощів життя і ціка�
вих зустрічей. Йдеться про зустрічі із людьми�легендами:
учасником штурму гітлерівського рейхстагу Героєм Радянсь�
кого Союзу М. Єгоровим, сином видатного революціонера
Артема генералом А. Сергеєвим.

Незабутніми були відвідування с. Сковородинівки, рід�
ного села філософа світового значення Григорія Сковороди,
за яким «ганялося сонце і не могло здогнати», заводів�гігантів
ХТЗ, ХЕМЗ ім. Малишева, «Серп і Молот».

Справжньою і незабутньою винагородою стала для Олек�
сандра Микитовича музейна практика, яку, за рішенням рек�
торату та комітету комсомолу університету, їх група провела у
Москві та Ленінграді. Це була нагорода для студентів, які про�
демонстрували неабиякі успіхи у проведенні Ленінського залі�
ку. Як пригадує сам О. М. Бут, рішення ректорату було неспо�
діваним і приголомшливим, оскільки до того студенти прохо�
дили музейну практику тільки у м. Києві. Подорож до Москви
і Ленінграду, музеї, парки, театри, собори… Все це і до сьогодні
є одним з найяскравіших і найщасливіших спогадів у житті.

Ще одним моментом щастя було і дещо особисте: саме в
університеті, на останньому році навчання, Олександр одружив�
ся із однокурсницею, Зінаїдою Василівною. Разом молода ро�
дина отримала держнаправлення і поїхала працювати вчителя�
ми історії у м. Чистякові Донецької області. Шахтарський край,
досі не відомий, не знайомий, вчительські колективи, школи —
все це прийшлося до вподоби молодим спеціалістам.

Олександр Микитович почав трудову діяльність вчите�
лем історії середньої школи № 10. Це була школа на 1200
місць, нова, недавно збудована в центрі міста. Планувалось,



24

що ця школа буде україномовною, але на момент приїзду
Олександра Микитовича україномовними вирішено було
залишити тільки класи на букву «А». Ясна річ, що не тільки
директор школи А. І. Артеменко, а й вчительки історії (чо�
тири жінки, дружини партійно�господарчих керівників міста)
з радістю сприйняли появу молодого фахівця. А джерелом
радості для них була можливість передати молодому істори�
ку ті самі «А» класи, класи з українською мовою навчання.

Ось тут і прийшлося пригадати спеціалісту все те, чому
він навчився на уроках української мови, та у родині, яка
спілкувалась українською. «Це «українське хрещення», —
пригадує О. М. Бут, — через багато років стало запорукою
вільного володіння українською мовою і так знадобилось
через декілька років в Донецькому університеті!»

Великий педагогічний колектив став для молодого вчи�
теля школою дорослішання, професійного становлення. Він
вчив і вчився сам. Олександра Микитовича шанували ко�
леги, дружні стосунки склалися із директором школи Анд�
рієм Іллічем Артеменком, інвалідом Великої Вітчизняної
війни, та фізруком школи, повним кавалером ордена Сла�
ви Іллею Михайловичем Івановим.

Через деякий час молодий вчитель вже отримав неаби�
яку добру славу. Його відкритий урок відвідали завідувачі
міськ� та райВНО всієї області. Керівником шановних
відвідувачів був зав. облВНО А. Т. Сайко. А в лютому 1963
року цей візит відгукнувся у вітанні першого секретаря
міському партії Героя Соціалістичної Праці П. Г. Власенка,
і О. М. Бута було рекомендовано другим секретарем
міськкому ЛКСМУ. Через півтора роки Олександра Мики�
товича обрали першим секретарем. Відкривалась нова сто�
рінка життя О. М. Бута як лідера молоді. Вперше в історії
комсомолу Донбасу першим секретарем у шахтарському
місті став учитель. Міську організацію складали понад 10
тисяч комсомольців. На підприємствах працювало 115 мо�
лодіжних бригад, змін.
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Чистяково (з 1964 р. — м. Торез) — це особливе місто, ве�
лич і широка відомість його пов’язана з історією вугільного
Донбасу, традиціями вугільного тресту з 10 шахтами та шах�
тоуправліннями. З післявоєнних років приводів для міського
патріотизму додалося. Серед них — електротехнічний завод
союзного значення, шахтні електропускачі якого використо�
вувалися навіть в Індії та країнах Західної Африки. Розшири�
лась і мережа навчальних закладів: гірчичний технікум
ім. О. Ф. Засядька, медичне та два професійно�технічних учи�
лища, 25 загальноосвітніх шкіл, загально�технічний факуль�
тет Донецького політехнічного інституту. Гордістю міста був і
Палац піонерів, і міський театр, стадіон на 25 тисяч місць. На
території Глухівського лісу були розташовані Будинок відпо�
чинку та літній дитячий табір «Лісна республіка».

Олександр Микитович переймався справами міста і як гро�
мадянин, і як секретар ЛКСМУ, і як член міському партійно�
державного контролю. Громада двічі висувала та обирала Олек�
сандра Микитовича членом міськкому партії, депутатом
міськради від трудового колективу шахти № 17�біс. Головні тур�
боти депутата: водогін для виборців приватного сектора, ши�
фер для домівок, оформлення дітей до школи�інтернату.

Заступник голови міської піонерської організації, член
правління міського відділення товариства «СРСР�Франція»,
член правління товариства «Знання» повинен був мати ши�
рокий кругозір, орієнтуватися в особливостях різних сфер
життєдіяльності молоді. В цьому О. М. Буту допомагали знані
фахівці своєї справи, старші друзі, до сердець яких йому вда�
лося підібрати «ключик» і яких він і сьогодні згадує із вели�
кою вдячністю за їх людську мудрість, терпіння та доброзич�
ливість. Це директори шкіл — заслужений вчитель України
Василь Олексійович Рибалко (СШ № 8), Андрій Ілліч Ар�
теменко (СШ № 10, зав. міськВНО), Валентина Григорівна
Повєщенко (СШ № 25), директори шахт Веніамін Іванович
Малов (ш�та «Червона Зірка», ім. Лутугіна), Андрій Івано�
вич Дегтярьов (ш�та № 17�біс), директор електротехзаводу
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Анатолій Назарович Малець, парторги шахт — ім. Кисельо�
ва Микола Павлович Матяш, шахтоуправління № 2�43
Сергій Васильович Любовенков, шахти № 3�біс Сергій Ва�
сильович Говоров. Повертаючись з засідань Верховної Ради
Союзу РСР, бригадир видобувачів бригади шахти № 3�біс
Герой Соціалістичної праці Василь Григорович Стеблянко
завжди ділився новинами особисто з Олександром Микито�
вичем. На зустрічах з молоддю, на вечорах комсомольської
слави часто був присутнім піонер запровадження вугільного
комбайну «Донбас», лауреат Сталінської премії Василь Пет�
рович Кучер, сину якого, як перший секретар міському
ЛКСМУ, О. М. Бут особисто вручав комсомольський квиток.

Як член правління товариства «СРСР�Франція», О. М. Бут
брав участь у створенні і роботі міського музею Моріса То�
реза, зустрічався із делегаціями французької молоді. На все
життя запам’яталися йому бесіди із членом ЦК ФКП Жа�
неттою Вермерш, дружиною М. Тореза, та його синами.

Незабутні враження залишилися після неодноразових зус�
трічей і бесід з ініціатором руху новаторів виробництва 1930�х
років замісником головного інженера шахтоуправління № 2�
43 Олексієм Григоровичем Стахановим. Університетами жит�
тя стало спілкування з керівниками міста — Героєм Соціалі�
стичної Праці першим секретарем міськкому партії П. Г. Вла�
сенком, редактором газети «Горняк», секретарем міськкому
партії В. І. Закатовою, керівником тресту «Чистяковантрацит»
М. О. Срібним6, головою територіального комітету профспілки
гірників І. Я. Гривенним. Взаємозбагаченню знань, досвіду
сприяла робота разом з директором Палацу піонерів Є. І. Та�
раненко, секретарями комітетів комсомолу шахти № 17�біс
Миколою Котлубеєм, електротехзаводу Віктором Комаровим,
головним лікарем лікарні № 1 Г. П. Кобцем, деканом загаль�

6 Пізніше М.О. Срібний став Героєм соціалістичної праці, головою про�
фесійної спілки гірників СРСР, сьогодні він доктор технічних наук, про�
фесор московського ВНЗ).
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но�технічного факультету Донецького політехнічного інсти�
туту доцентом М. Л. Белінським та ін.

Не дивно, що широкий простір плідного спілкування був
джерелом нових молодіжних ініціатив і проектів. Торезька
міська комсомольська організація неодноразово відзначалась
Почесними грамотами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ та обкому
ЛКСМУ. Вперше в історії міської організації О. М. Бут був
нагороджений знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в
комсомоле», Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ і медаллю
учасника всесоюзного зльоту переможців походу молоді
місцями слави батьків (м. Ленінград, 1967 р.).7

З гордістю О. М. Бут пригадує роботу ХХ з’їзду ЛКСМ
України за участю першого космонавта СРСР Ю. О. Гагарі�
на. Слід особливо підкреслити, що у звітній доповіді ЦК ву�
стами першого секретаря ЦК ЛКСМУ Ю. Н. Єльченка
відзначалося, що «справжнім штабом своєї організації …,
конкретністю, діловитістю і оперативністю характеризуєть�
ся робота багатьох районних і міських комітетів республіки.
Серед них… Торезький міськком Донецької області»8.

Фахова підготовка дала змогу Олександру Микитовичу
започаткувати проведення міського зльоту комсомольських
поколінь, де було вирішено створити музей історії і підготу�
вати нариси історії міської організації. У міської влади «виби�
ли» приміщення, зібрали сотні спогадів, експонатів, десятки
разів обговорювали розділи «нарисів». Вечорами комсомольсь�
кий актив півроку оформляв музей. В лютому 1967 р., в чер�
гову річницю заснування міської організації музей відкрився
для перших відвідувачів. Одним з головних експонатів музею
був рукопис «Нарисів». Традиція міських зльотів продовжуєть�
ся і дотепер. Рада ветеранів на чолі із М. С. Котлубеєм за
підтримки міського голови та міської Ради 20 березня 2010 р.
присвятили чергову зустріч 90�річчю комсомолу.

7 Українську делегацію очолював відомий партизанський командир, двічі
Герой Радянського союзу О. Ф. Федоров.
8 ХХ з’їзд ЛКСМУ. Документи і матеріали. — К. : Молодь, 1966. — С. 96.
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В грудні 1967 р. О. М. Бут був запрошений на роботу в
апарат Донецького обкому комсомолу, де проявилися його
здібності аналізувати, узагальнювати і розповсюджувати
кращий досвід комсомольської роботи. Під керівництвом
Олександра Микитовича інформаційно�методичний центр
став одним із кращих в республіці, про що свідчить Почес�
на грамота ЦК ВЛКСМ.

Важливим етапом біографії О. М. Бута був той факт, що
ще під час роботи першим секретарем Торезького міськкому
ЛКСМУ, його, як історика, було запрошено викладати істо�
рію КПРС в Торезький ЗТФ Донецького політехнічного інсти�
туту. Заняття молодого викладача відвідував завідувач кафед�
ри Г. Я. Пономаренко. Природно, що в 1971 році О. М. Бут став
аспірантом денної форми навчання Донецького політехнічно�
го інституту. З переводом наукового керівника Г. Я. Понома�
ренка завідувачем кафедри в Донецький державний універ�
ситет туди перейшов і аспірант. А невдовзі в стінах Донецько�
го університету відбувся захист кандидатської дисертації.

1 вересня 1974 р. за наказом Міністерства вищої освіти
УРСР О. М. Бут був призначений старшим викладачем кафед�
ри історії КПРС ДонДУ. Перші курси лекцій були прочитані
на біологічному і економічному факультетах. І до сьогодні доля
професора Бута тісно пов’язана із цими факультетами. Тисячі
фахівців народного господарства — біологів та економістів
були студентами доцента (1975 р.), а потім і професора (1992 р.)
О. М. Бута. З перепрофілюванням кафедри (історія КПРС —
кафедра української історії та етнополітики — кафедра історії
слов’ян) Олександр Микитович пройшов шлях від старшого
викладача до професора. Свою майстерність він відточував під
впливом таких фахівців�методистів як доценти Георгій Івано�
вич Захаров, Іван Павлович Жеребченко, Людмила Олексан�
дрівна Беспалова, Тамара Григорівна Литвин, доктор наук
Володимир Андрійович Носков. Важливе значення відіграва�
ло і творче наукове змагання серед молодих амбітних доцентів
Миколи Єгоровича Безпалова, Єлизавети Олександрівни Зай�
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цевої, Петра Васильовича Доброва, Івана Олексійовича Кліца�
кова, «однокашника» по Харківському університету, Віктора
Ілліча Шабельникова, Олександра Миколайовича Стояна,
Олега Олександровича Бондарчука, старшого викладача Олек�
сандра Олександровича Тахтамишева.

Із входження кафедри української історії та етнополіти�
ки до складу історичного факультету і утворенням кафедри
історії слов’ян відкрилися нові можливості для обміну, пе�
рейняття досвіду професора Зої Григорівни Лихолобової,
молодих новаторів�дослідників професора Олени Вікторів�
ни Стяжкіної, доцента Лариси Борисівни Лихачової.

О. М. Бут сам освоював нові навчальні курси, активно роз�
робляв методичні рекомендації і навчальні посібники, висту�
пав з доповідями на методичному семінарі кафедри, союзних,
всеукраїнських і університетських конференціях, часто керував
на них секціями. Так він став знаним методистом. Тільки за
останні роки вийшли друком і користуються великим попи�
том навчально�методичні посібники. Серед них: «НЭП в Ук�
раине: развитие и размещение производительных сил»; «Ста�
линизация промышленности УССР (вторая половина 1920–30�е
годы)»; «Україна в 30�ті роки ХХ століття»; «Історія сучасного
світу»; «Міжвоєнна доба світової історії (1918–1938 рр.)».

З приєднанням України до Болонської конвенції з
підготовки спеціалістів вищого ґатунку для О. М. Бута, як і
для всього колективу кафедри, головним напрямом роботи
стали розробка і впровадження в учбовий процес цілісного
комплексу навчально�методичних посібників. Були підго�
товлені збірник документів та методичний посібник до се�
мінарських занять для студентів природознавчих і еконо�
мічних спеціальностей, а згодом вийшов і підручник, ре�
комендований Міністерством освіти і науки України для
студентів вищих навчальних закладів9.

9 Безпалов М. Є., Бут О. М., Добров П. В., Шабельніков В. І. Історія Ук�
раїни: погляд із сьогодення : навч. посібник. — Донецьк : ДонНУ, 2004.
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Слід визнати, що студенти, і не тільки університету, але й
інших навчальних закладів України визнали його «своїм». А
обирати їм було з чого. На той час тільки лінивий не писав
підручники — більше, ніж 50 найменувань вийшло в ті роки
друком, при чому кожний п’ятий отримав «гриф» Міністерства.

Нові вимоги Міністерства щодо впровадження Болонської
системи підштовхнули кафедру піти назустріч студентам в тако�
му важливому питанні як засвоєння навиків самостійної робо�
ти, вирішення логічних завдань. За активної участі професора
О. М. Бута до розробленого і високо оціненого підручника були
додані три навчально�методичні посібники. «Історія України:
навч. посібник для студентів неісторичних спеціальностей ВНЗ»,
«Історія України: кредитно�модульна система організації навчаль�
ного процесу»; «Історія України мовою документів».

Своєрідною квінтесенцією цієї колективної роботи став
новий посібник: «Історія України: семінари, кредитно�модуль�
ний зріз» (Донецьк, 2009 р.). Всього на рахунку Олександра
Микитовича понад 150 публікацій методичного характеру.
Вирізняється його вміння співробітничати зі знаними мето�
дистами професорами М. Є. Безпаловим, В. О. Носковим,
В. І. Шабельніковим, доцентом Т. І. Мармазовою та інш.

Не менш важливою для характеристики Педагога — це
майстерність професора у запровадженні нової методики,
постійне самовдосконалення. Це і є джерела поваги студентів
й шанобливого ставлення колег. Девіз його викладацької ро�
боти: «Навчальний процес — свята справа».

Майстерність у оволодінні специфіки роботи зі студен�
тами він відточував завдяки знаних фахівців�біологів профе�
сорів Зінаїди Василівни Усової, Михайла Лукича Реви, Ми�
хайла Івановича Бойка, Миколи Миколайовича Ярошенка,
Олега Степановича Горецького, а також економістів Івана
Семеновича Кулакова, Михайла Івановича Бєлявцева, Ана�
толія Олександровича Марченка, Володимира Яковича
Омельченка, Геннадія Олександровича Черніченка, Вадима
Володимировича Христіановського.
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О. М. Бут дуже вимогливий до себе і до інших в питаннях
дисципліни. Він вважається строгим викладачем, але вибаг�
ливість професора тільки посилює любов студентів. Сфото�
графуватись із професором після складання іспитів — велика
честь для першокурсників як, власне, і для нього самого!

Випускник Харківського університету добре засвоїв, що
не можливо бути гарним сучасним викладачем без тісного
поєднання навчально�методичної роботи із новітніми науко�
вими дослідженнями. Олександр Микитович після захисту
кандидатської дисертації широко використовував власний
науковий доробок у навчальному процесі. Та і не тільки цей
доробок, але й, звичайно, весь свій масштабний досвід робо�
ти з молоддю, досвід роботи пропагандиста. Йдеться про вис�
тупи на сторінках республіканських, обласних періодичних
видань, вузівської газети «Університетські вісті». Багато років
Олександр Микитович був позаштатним лектором обкому
партії і обкому ЛКСМУ, очолював молодіжну комісію облас�
ної організації товариства «Знання», був членом президії цієї
організації. Його лекції із зацікавленістю і увагою сприймали
шахтарі, колгоспники, залізничники і металурги.

У 1987 році здійснилась багаторічна мрія Олександра
Микитовича. Справа в тому, що протягом двох десятиріч він
тричі (!) ініціював постанову Донецького обкому ЛКСМУ
«Про підготовку і видання нарисів історії Донецької облас�
ної комсомольської організації». Зрештою у видавництві ЦК
ЛКСМУ «Молодь» вийшла така бажана для сучасників і ве�
теранів комсомолу книжка. Авторський колектив (керівник
проф. Пономаренко Г. Я., заступник керівника Бут О. М.)
став лауреатом премії Ленінського комсомолу ім. Артема.

Паралельно з молодіжною проблематикою, Олександр
Микитович, враховуючи серйозні настанови свого керівника
професора Г. Я. Пономаренка, взявся за «серйозну науку».
Йдеться, зрозуміло, про підготовку докторської дисертації.
Тема його дослідження — проблеми управління промислові�
стю. О. М. Бут вважає, що найцікавіші та найґрунтовніше дос�
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лідження виростають саме на стику наук. Докторське дослі�
дження поєднало економіку і історію. Період був обраний важ�
кий і дуже неоднозначний — 1920–30�ті роки. Неоднознач�
ними, дискусійними були і проблеми, що опинилися у центрі
уваги історика: багатоукладність економіки, радянський ко�
мандно�адміністративний централізм. Весь вільний час, а його
було так мало, всі вихідні, відпустки, вечори допізна О. М. Бут
витрачав на завершення докторської. За сімейних обставин
(троє дочок, не зовсім здорова жінка), учений не міг скорис�
татися порадою завідувача кафедри і піти у докторантуру. Про�
блема фінансів була дуже важливою для родини. Олександр
Микитович мав працювати, щоб утримувати сім’ю.

О. М. Бут обрав не самий швидкий, але самий чоловічий
варіант. І вже влітку 1991 року спеціалізована вчена рада Київсь�
кого державного університету ім. Т. Г. Шевченка вітала нового
доктора історичних наук з «периферійного» донецького краю.

На все життя пошукач запам’ятав мудрі настанови та
побажання офіційних опонентів члена�кореспондента АН
України, директора Інституту політичних і міжнаціональних
відносин АН України І. Ф. Кураса, доктора історичних наук,
професора, замісника директора Інституту історії України АН
України С. В. Кульчицького та доктора історичних наук, про�
фесора, завідувача кафедрою Київського державного універ�
ситету В. П. Горшкова. Визнанням високого рівня докторсь�
кого дослідження стали також відгуки провідних фахівців
наукового товариства. Серед їх авторів і завідувач відділом
історії соціалістичного будівництва Інституту історії АН
СРСР, член�кореспондент АН СРСР Ю. О. Поляков, і співро�
бітники кафедр Ленінградського, Харківського, Дніпро�
петровського університетів тощо.

Із вдячністю Олександр Микитович пригадує всебічну
допомогу і корисні поради рецензента монографії Г. П. Єр�
хова, голови спеціалізованої Вченої Ради, доктора історич�
них наук, професора, проректора Київського державного
університету Б. І. Корольова, докторів, професорів Ю. А. Гор�
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баня (вчений секретар ради), Я. С. Калакури, М. Ю. Козиць�
кого, М. І. Панчука, В. Ф. Остафійчука та ін.

Варто наголосити, що учений відстояв свою позицію,
навідріз відмовившись від загальноприйнятої тоді назви
теми дослідження. Не «Боротьба КПРС…», не «Діяльність
Комуністичної партії…», а тільки «Управління промислові�
стю…: історико�партійний аспект». Досвідчений партійний
працівник, відомий вчений, сьогодні — член�кореспондент
НАН України В. Ф. Солдатенко, виступаючи на святково�
му вечері не міг не наголосити: «Бачите, який земляк прий�
шов у науку. Ну і впертий козак!»

На захисті відбулася дискусія стосовно авторського ба�
чення суті ленінського НЕПу, форм і методів здійснення ра�
дянської модернізації. «Стара гвардія» — члени ради, з од�
ного боку, які в більшості своїй доводили, що соціалістична
індустріалізація — це добре. А, з другого боку, дисертант у
своєму дослідженні поставив питання «Якою ціною?». О. М. Бут
вперше довів, що Постанова Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б)
по вугільному Донбасу (квітень 1933 р.) започаткувала ко�
мандно�адміністративний метод управління, а Донбас став
«полігоном» його випробування і розповсюдження на всі га�
лузі народного господарства. Друга новація — категоричне
заперечення сталінського визначення стахановського руху і
обґрунтування його як нової форми організації праці і уп�
равління виробництвом за участю робітничого класу. Такий
висновок базувався на глибокому вивченні архівних доку�
ментів, що зберігалися у Москві та Києві, системному аналізі
опублікованих джерел та літератури. Далося взнаки і особи�
сте спілкування з О. Г. Стахановим, від якого О. М. Бут по�
чув: «Тогда я не за рекордом опускался в забой».

Роль і місце новаторів виробництва, феномен радянсь�
кої системи стали найбільш значущою проблемою досліджен�
ня. Центральним місцем багатьох наукових і публіцистич�
них його розвідок стало відстоювання честі Людини�леген�
ди, людини трагічної долі, людини, яку в умовах постра�
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дянської відмови від всього — поганого і доброго — прийня�
то було звинувачувати у всіх «смертних гріхах».

В монографіях, виступах, доповідях на зборах Петровсь�
кої академії наук і мистецтв (м. Санкт�Петербург, Російська
Федерація), на міжнародних конференціях в Польщі, Рес�
публіці Білорусь, в м. Стаханові, в статтях, надрукованих у
«Вісниках» Дніпропетровського національного університету
ім. Олеся Гончара, Луганського педуніверситету ім. Тараса
Шевченка, Донецького національного університету йдеться
про правдиве висвітлення ролі руху новаторів і ролі Людини,
ім’ям якої було названо цей рух. Продовженням цього руху в
повоєнну добу стало впровадження вугільного комбайна «Дон�
бас» з циклічним графіком роботи та лав�тисячниць.

Це велика подвижницька робота. І на цій правді історії
О. М. Бут виховує студентську молодь як патріотів рідного
краю. На рахунку історика більше півсотні публікацій,
присвячених О. Г. Стаханову і руху новаторів виробництва в
1930�ті, 1948–1991 роки, включно зі співавторами В. Г. Афа�
насьєвим, П. В. Добровим, В. С. Бондаренком.

У коло наукових інтересів професора О. М. Бута ввійшла
і проблема реабілітації жертв тоталітарного режиму, бо як істо�
рик він не міг залишити цю тему без уваги. Фахівець і дер�
жавний діяч, він підключився до відповідної програми підго�
товки науково�документальної серії книг у 27 томах «Реабілі�
товані історією». За ініціативи А. М. Сабіни він з першого дня
стояв у витоків редакційно�видавничої групи при Донецькій
обласній державній адміністрації, посівши місце заступника
голови редколегії тому «Реабілітовані історією. Донецька об�
ласть». Очільник Головної редколегії цього фундаментально�
го видання — академік НАН України, завідувач відділом Інсти�
туту історії України НАН України, Герой України, Почесний
доктор Донецького національного університету П. Т. Тронько.

На початок 2010 року вийшло 7 книжок донецького тому.
Кожна книжка — 625–640 сторінок. Але обсяги томів не дають
повної картини величезної, системної, дуже важкої пошукової
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роботи, яка проводиться в Архіві тимчасового зберігання до�
кументів в СБУ по Донецькій області, а також в інших архів�
них установах. Робота в державному проекті — це й підготов�
ка банку даних на реабілітованих жертв тоталітарної влади, а
їх — понад 48, 5 тис. осіб. Це пошук і видання документів, які
довгий час знаходились не просто під грифом «секретно», але
й просто — були заборонені для будь�якого перегляду та ана�
лізу. Підготовка тому — це й трудомістка робота з періодич�
ними виданнями, статистичними матеріалами, це й, звичай�
но, апробація: виступи на конференціях, підготовка наукових
статей, виступи на телебаченні і в пресі. Як результат — 6
збірок статей, спогадів, документів «Правда через роки». Дала
взнаки плідна робота членів обласної редколегії професорів
З. Г. Лихолобової, П. В. Доброва, В. М. Нікольського, доцен�
та В. О. Шевченка, с. н. с. В. І. Дмитрука. Особливою опікою
ювіляра користуються імена та долі господарчих кадрів.

Всього Олександром Микитовичем з названої проблеми
було надруковано 3 монографії, понад 40 інших публікацій,
на значну частину яких посилаються молоді дослідники історії
рідного краю, історії радянського періоду розвитку Донбасу.
Природно, що значну частину своїх власних досліджень цієї
трагічної сторінки історії, професор О. М. Бут використовує у
викладанні матеріалу студентам�першокурсникам Донецько�
го національного університету. Так він іде в лаві борців проти
ерозії історичної, політичної та національної пам’яті.

«Протягом 17 років виконання державного проекту «Ре�
абілітовані історією. Донецька область» засвідчує, — наго�
лошує відповідальний секретар редколегії, заслужений пра�
цівник культури України А. М. Сабіна, — що іншого заступ�
ника голови редколегії важко було б уявити».

Глибина знань і неординарний погляд на проблеми со�
ціально�економічного розвитку України радянської доби,
інтерес до господарських кадрів, як новаторів у своїй га�
лузі, мабуть, і стали своєрідним визнанням внеску доктора
історичних наук, коли його обрали академіком Академії
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економічних наук України (1997 р.) та членом�кореспонден�
том Петровської академії наук і мистецтв (м. Санкт�Петер�
бург, Російська Федерація).

За ювіляром давно помічено: там, де йому доводилось пра�
цювати (у трудовій книжці зазначено: школа — комсомол —
університет), завжди проявлялись неабиякі організаторські
здібності. І ці здібності завжди були затребуваними. Так, пра�
цюючи в Донецькому державному університеті, О. М. Бут став
першим заступником завідувача кафедри Г. Я. Пономаренка
(який водночас був тоді і ректором університету). Кафедра тоді
по праву виконувала роль опорної в донецькому регіоні…

В 2010 році — нове призначення! Наказом ректора, ака�
деміка НАН України В. П. Шевченка професор Бут стає ке�
рівником наукового центру ім. професора Г. Я. Пономарен�
ка. Плани наукового центру — амбітні. Це продовження ство�
рення історії ДонНУ, підготовка книги про відомих випуск�
ників до 75�річчя університету.

Олександр Микитович завжди знаходить час для різно�
манітної громадської роботи. Він понад 10 років активно ви�
конує обов’язки члена правління Національної спілки крає�
знавців України (засновник і нині діючий голова правлін�
ня — академік НАН України, Герой України П. Т. Тронько).

Дві каденції О. М. Бут відпрацював експертом з історич�
них дисциплін Вищої Атестаційної Комісії при Кабінеті
Міністрів України по затвердженню кандидатських і док�
торських дисертацій (голова — д. і. н., проф. Панчук М. І.).

У 1996 році Уповноважений з прав людини Верховної
Ради України доручив Олександру Микитовичу бути експер�
том з додержання прав національних меншин.

В системі вищої школи за наказом Міністерства освіти
професор О. М. Бут тричі головував в державній комісії ви�
пускників історичного факультету Дніпропетровського на�
ціонального університету. Він був заступником, членом дер�
жавної експертної комісії з атестації ряду вузів в Луганську,
Херсоні, Харкові.
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Як згадує Олександр Микитович, робота у міністерсь�
ких комісіях змусила його самого багато чому вчитися. В
першу чергу, вчитися у майстрів своєї справи, відомих нау�
ковців та першокласних професорів М. П. Ковальського,
В. В. Іваненка, А. Г. Болебруха, С. І. Світленка, В. К. Якуні�
на (Дніпропетровський національний університет), А. О. Кли�
мова, В. С. Курила (Луганський національний університет
ім. Тараса Шевченка), В. Ф. Колесника, В. І. Ярового (Київ�
ський національний університет ім. Тараса Шевченка), В. П. Ко�
цура (Переяслав�Хмельницький національний педуніверси�
тет ім. Григорія Сковороди), члена�кореспондента НАН Ук�
раїни О. П. Рєнта (Інститут історії України НАНУ) та ін.

Олександру Микитовичу завжди вдавалося впроваджу�
вати і підтримувати високий рівень вибагливості, толерант�
ності і професіоналізму.

А хіба можна по�іншому уявити професора Бута як члена
спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і док�
торських дисертацій з історичних дисциплін Донецького на�
ціонального університету? Чи у якості блискучого опонента на
захистах в спеціалізованих вчених радах Київського національ�
ного університету ім. Тараса Шевченка, Дніпропетровського
ім. Олеся Гончара, Східноукраїнського ім. Володимира Даля?

Під керівництвом доктора історичних наук, професора
О. М. Бута підготовлено 9 кандидатів наук, які доводять свій
високий статус, працюючи в навчальних закладах Донецька,
Львова, Києва, у державних установах і громадських інсти�
туціях. Його тішать успіхи учнів власної наукової школи:
один з них вже став доктором наук, троє — успішно працю�
ють над докторськими дослідженнями.

Не можливо обійти ще одну важливу рису професора
О. М. Бута — постійну потребу у спілкуванні, взаємодії, спів�
праці із колегами�істориками, видатними фахівцями, фунда�
торами наукових шкіл. Йдеться, наприклад, про співробітниц�
тво в межах Академії Економічних наук України, Петровської
Академії наук і мистецтв (м. Санкт�Петербург, РФ), Гомельсь�
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ким технічним університетом ім. П. О. Сухого (Республіка
Білорусь), а також з Інститутом історії України НАН України,
Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся
Гончара, Луганським педуніверситетом ім. Т. Г. Шевченка, де
він є членом редколегії фахових видань.

Сумлінна праця, яку все життя виконував Олександр
Микитович, не залишилася непоміченою державою і гро�
мадськістю. Професора Бута відзначали і різного ґатунку
комсомольськими нагородами (від обкому ЛКСМУ до ЦК
ВЛКСМ), Почесними грамотами, знаком «Победителю со�
циалистического соревнования» Міністерства вищої осві�
ти України, знаком «Відмінник освіти України». Він є Лау�
реатом премії Ленінського комсомолу ім. Артема (1987 р.),
Лауреатом премії ім. академіка Д. І. Яворницького Націо�
нальної спілки краєзнавців України (2001 р.). Його наго�
роджено Почесними грамотами і Почесною подякою голів
Донецьких обласних держадміністрацій і Ради депутатів, То�
резького міського голови і міської ради. Особливою горді�
стю О. М. Бута є медаль «За доблестный труд. В ознамено�
вание 100�летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), Гра�
мота Верховної Ради України і медаль «За заслуги перед
Українським народом» (2007).

В успіхах і невдачах його завжди підтримувала родина —
дружина Людмила Федорівна (разом з однокласниками
10 Б), а також доньки, дві з яких, по завершенню навчання
в Донецькому національному університеті, стали економі�
стами, а третя — юристом. До школи із задоволенням хо�
дить онука Марина.

Короткий аналіз життєвого шляху, на якому вже розста�
вив і ще розставить свої віхи Олександр Микитович, підтвер�
джує мудру думку видатного педагога К. Д. Ушинського:
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу,
то счастье само отыщет вас». Залишається висловити впев�
неність, що ми станемо свідками багатьох нових, цікавих,
добрих проектів сьогоднішнього ювіляра, який обравши тру�
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дову стезю, і, навчений батьками, вчителями, нашою Alma�
mater, завжди вкладав у кожну справу свою душу. Зичимо
йому творчої наснаги і подальших успіхів.

П. В. Добров
Доктор історичних наук,

професор,
декан історичного факультету ДонНУ
Заслужений працівник освіти України

О. В. Стяжкіна
Доктор історичних наук,

професор
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ОСНОВНІ ДАТИ
ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ І ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОФЕСОРА О. М. БУТА
Олександр Микитович Бут народився 22 червня 1940 р.

у смт. Октябрьський м. Дебальцеве Донецької області.
1957 — Закінчив Дебальцівську середню школу № 62 з

золотою медаллю «За отличные успехи в учебе».
1957–1962 — Студент денної форми навчання історич�

ного факультету Харківського державного університету
ім. О. М. Горького (сьогодні — Націнальний університет
ім. В. Н. Каразіна).

1962–1963 — Учитель історії середньої школи № 10
м. Чистяково (сьогодні м. Торез).

1963–1967 — Другий, перший секретар Торезького
міськкому ЛКСМ України, заступник голови правління
міської піонерської організації.

1963–1965 — Член Чистяковського міського комітету
Партійно�державного контролю.

1964–1967 — Член правління Торезького відділення то�
вариства «СРСР — Франція».

1964–1967 — Викладач історії КПРС (з погодинною оп�
латою) Торезького ЗТФ Донецького політехнічного інституту.

1965 — Делегат Торезької міської партконференції, об�
раний членом Торезького міськкому КПУ.

1965 — Обраний депутатом Торезької міської Ради депу�
татів трудящих, висунутим робітниками, інженерно�технічни�
ми працівниками і службовцями шахтоуправління № 17�біс.

1966 — Нагороджений Знаком ЦК ВЛКСМ «За актив�
ную работу в комсомоле».

1966 — Делегат ХХ з’їзду ЛКСМ України.
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1967 — Обраний депутатом Торезької міської Ради депу�
татів трудящих, висунутим робітниками,інженерно�технічни�
ми працівниками і службовцями шахтоуправляння № 17�біс.

1967 — Нагороджений Почесною грамотою ЦК ЛКСМ
України і Пам’ятною медаллю ЦК ВЛКСМ за активну участь
у ІІІ Всесоюзному поході молоді по місцям революційної,
бойової і трудової слави радянського народу (м. Ленінград).

1967 — Делегат Торезької міської партконференції, об�
раний членом Торезького міськкому КПУ.

1967 — Нагороджений Почесною грамотою ЦК ЛКСМ
України за плідну роботу по комуністичному вихованню мо�
лоді на честь 50�річчя Великого Жовтня.

1967–1971 — Завідувач сектором, завідувач інформацій�
но�методичним відділом Донецького обкому ЛКСМУ.

1968 — Нагороджений Ювілейною почесною грамотою
ЦК ВЛКСМ на честь 50�річчя ВЛКСМ.

1970 — Нагороджений Почесною грамотою ЦК ЛКСМ
України за активну участь у вивченні і пропаганді кращого
досвіду комсомольської роботи.

1970 — Від імені Президії Верховної Ради Союзу РСР
нагороджений медаллю «За доблестный труд. В ознаменова�
ние 100�летия со дня рождения В. И. Ленина».

1971 — Нагороджений Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ
за багаторічну і плідну працю по вивченню, узагальненню і
впровадженню кращого досвіду комсомольської роботи.

1971–1974 — Аспірант денного відділення Донецького
політехнічного інституту, Донецького державного університету
(науковий керівник проф. Пономаренко Г. Я.); викладач історії
КПРС (з погодинною оплатою) Донецького медичного інсти�
туту ім. О. М. Горького і Донецькому політехнічному інституті.

1971 — Нагороджений Почесною грамотою Донецького
обкому ЛКСМУ за активну участь в громадській роботі і про�
ведення Третьої обласної конференції молодих вчених.

1974 — Захистив дисертацію на здобуття вченого ступе�
ня кандидата історичних наук на засіданні Спеціалізованої
вченої ради Донецького державного університету.
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1974–1976 — Старший викладач кафедри історії КПРС
ДонДУ.

1975–1980 — Член Президії правління Донецької облас�
ної організації товариства «Знання», голова молодіжної комісії.

1976–1990 — Доцент кафедри історії КПРС ДонДУ.
1976–1981 — Заступник завідувача кафедри історії КПРС.
1976 — Командир студентського будівельного загону

ДонДУ в м. Магдебург (Німецька Демократична Републі�
ка) — побратимі м. Донецька. Загін зайняв перше місце се�
ред обмінних СБЗ в Магдебургському окрузі.

1976 — Нагороджений Колегією Мінвузу УРСР і респуб�
ліканського комітету профспілки робітників освіти, вищої
школи і наукових установ знаком «Победитель социалисти�
ческого соревнования 1975 года».

1977 — Рішенням Вищої атетаційної комісії при Раді
Міністрів СРСР присвоєно вчене звання доцента по кафедрі
історії КПРС.

1977 — Командир студентського будівельного загону ДонДУ
в м. Магдебург (НДР), відзначений медаллю міськбудкомбі�
нату «За особисті досягнення в соціалістичному змаганні».

1977 — Нагороджений Почесною грамотою Мінвузу
УРСР на честь 60�річчя Великого Жовтня.

1978 — Нагороджений Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ
«за заслуги перед комсомолом в связи с 60�летием ВЛКСМ».

1979 — Нагороджений Почесною грамотою Міністерства
вищої і середньої спеціальної освіти СРСР «за большую пло�
дотворную работу по подготовке высококвалифицированных
специалистов для народного хозяйства».

1980 — За вагомі успіхи в учбовій, науково�дослідницькій
і ідейно�виховній роботі на честь 40�річчя з дня народження
оголошена подяка і нагороджено Почесною грамотою ДонДУ.

1981–1984 — Декан по роботі з іноземнимии студента�
ми основних факультетів, член Вченої ради ДонДУ.

1984–1990 — Заступник завідувача кафедри історії
КПРС.
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1987 — За велику творчу роботу по написанню книги
«Очерки истории Донецкой областной комсомольской орга�
низации» нагороджений Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ і
нагрудним знаком Лауреата премії ВЛКСМ ім. Артема.

1990 — За багаторічну плідну учбову, наукову і громадсь�
ку роботу на честь 50�річчя з дня народження оголошено
подяку і нагороджено Почесною грамотою ДонДУ.

1990 — Президією правління Донецької обласної орга�
нізації «Знання» відзначений Подякою «за великий особис�
тий багаторічний внесок в якості голови комісії з пропаган�
ди знань серед молоді».

1991 — Захистив дисертацію на здобуття вченого сту�
пеня доктора історичних наук на засіданні Спеціалізованої
вченої ради Київського національного університету ім. Та�
раса Шевченка.

1991 — Рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР при�
суджена вчена ступінь доктора історичних наук.

1991–1992 — Професор кафедри політичної історії До�
нецького державного університету.

1992 — Атестаційна колегія Міносвіти України присвої�
ла вчене звання професора кафедри української історії та
етнополітики.

1992–1999 — Професор кафедри української історії та
етнополітики ДонДУ.

1992+До сьогодення — Член ради з гуманітарної освіти
Донецького національного університету.

1993 — За наказом Міносвіти України затверджено заступ�
ником голови експертної комісії по визначенню рівня і якості
роботи Луганського педуніверситету ім. Т. Г. Шевченка.

1993+До сьогодення — Заступник керівника науково�ви�
давничої групи по підготовці до написання тому «Реабіліто�
вані історією. Донецька область» на виконання державного
проекту «Реабілітовані історією: в 27 томах», заступник го�
лови обласної редколегії тому при Донецькій обласній дер�
жавній адміністрації.
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1993–1996 — За наказом Міносвіти України призначе�
ний Головою державної екзаменаційної комісії по захисту
дипломних робіт студентів зі спеціальності «Історія» Дніпро�
петровського державного університету.

1997 — Обраний академіком Академії економічних наук
України.

1999+До сьогодення — Професор кафедри історії слов’ян
Донецького національного університету.

1999 — Нагороджений знаком Міністерства освіти і на�
уки України «Відмінник освіти України».

1999 — За наказом Міносвіти України призначений чле�
ном експертної комісії з проведення акредитаційної експер�
тизи підготовки фахівців зі спеціальності «Історія» у Лугансь�
кому державному педуніверситеті ім. Т. Г. Шевченка.

1999 — Нагороджений Почесною грамотою оргкомітету
Міжнародної наукової конференції «Менталитет восточных
славян и интеграционные процессы: история, современ�
ность, перспективы» (Республіка Бєларусь, Гомель, ГГТУ).

2000 — Нагороджений Почесною грамотою Донецької
обласної Ради за плідну науково�дослідницьку роботу й на
честь 60�річчя з дня народження.

2000+До сьогодення — Член Вченої ради історичного фа�
культету ДонНУ.

2001+До сьогодення — Член спеціалізованої Вченої ради
по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора
(кандидата) історичних наук в ДонНУ.

2001 — Нагороджений Почесною подякою Всеукраїнсь�
кої спілки краєзнавців України «за активну допомогу в про�
веденні Х Всеукраїнської наукової конференції з історично�
го краєзнавства».

2001 — Нагороджений Дипломом і знаком Лауреата
премії ім. академіка Д. І. Яворницького Всеукраїнської
спілки краєзнавців «за вагомий особистий внесок у роз�
виток краєзнавства й збереження історико�культурної
спадщини України».
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2002 — За рішенням Уповноваженого Верховної Ради Ук�
раїни з прав людини призначений виконавцем проекту «Мо�
ніторинг дотримання прав національних меншин в Україні».

2002 — Нагороджений Дипломом ДонНУ за монографію
«Економічна контрреволюція» в радянській Україні в 20–30�х
роках ХХ ст.» за ІІІ місце в конкурсі монографій у 2001–2002 рр.

2002 — Згідно наказу Міносвіти України призначений чле�
ном експертної комісії з проведення акредитаційної експерти�
зи підготовки фахівців зі спеціальності «Історія» у Східноук�
раїнському національному університеті ім. Володимира Даля.

2003 — Делегат ІІІ з’їзду Всеукраїнської спілки крає�
знавців України, обрано членом Правління ВУСК.

2004 — Нагороджений Почесною Подякою Донецької
обласної державної адміністрації «за велику організаторську
роботу, значний внесок у підготовку та видання першої кни�
ги тому «Реабілітовані історією. Донецька область».

2004 — Делегат Третього з’їзду Всеукраїнської спілки
краєзнавців України, обрано членом правління ВУСК.

2004 — Нагороджений Грамотою Торезької міської Ради
і міського Голови «за долголетнюю и активную работу в ком�
сомоле, личный вклад в воспитание молодежи в связи с 85�
летием со дня основания ЛКСМУ».

2004–2008 — Член Експертної ради по історичним на�
укам Вищої Атестаційної Комісії України.

2005 — Обраний членом�кореспондентом Петровської ака�
демії наук і мистецтв (м. Санкт�Петербург, Російська Федерація).

2005 — За наказом Міносвіти і науки України призначе�
ний Головою ДЕК по захисту дипломних робіт зі спеціальності
«Історія» в Дніпропетровському національному університеті.

2006 — Нагороджений Дипломом ДонНУ за монографію
«Книга памяти греков Украины» на відзначення у конкурсі
монографій 2005–2006 рр.

2007 — Нагороджений Почесною грамотою Донецької
обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну пра�
цю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спе�
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ціалістів, плідну науково�педагогічну діяльність на честь 70�
річчя заснування Донецького національного університету.

2007 — Нагороджений Грамотою Верховної Ради Украї�
ни і медаллю «За заслуги перед Українським народом».

2007 — Відзначений Дипломом ДонНУ за навчальний
посібник «Історія України: погляд із сьогодення» (рекоменд.
Міносвіти і науки України). / у співавт.

2008 — Згідно наказу Міносвіти і науки України затвер�
джений членом експертної комісії з проведення акредита�
ційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності «Істо�
рія» у Херсонському держуніверситеті.

2009 — Відзначений Подякою Торезької міської Ради та
міського Голови «за долголетнюю и активную работу в ком�
сомоле, личный вклад в нравственное, трудовое и духовное
воспитание молодежи в связи с 90�летием ЛКСМУ».

2009 — Делегат Четвертого з’їзду Національної Спілки
Краєзнавців України, обрано членом правління НСКУ.

2009 — За наказом міністра освіти і науки України при�
значений членом акредитаційної експертизи підготовки ба�
калаврів і спеціалістів зі спеціальності «Історія» у Міжнарод�
ному Соломонівському університеті (для Східноукраїнської
філії — м. Харків).

2010 — Наказом ректора ДонНУ затверджений керівни�
ком Наукового центру ім. проф. Г. Я. Пономаренка кафедри
історії слов’ян.

2010 — Відзначений Почесною подякою Торезькою місь�
кою Радою та міського Голови на честь 90�річчя заснування
міської організації ЛКСМУ за плідну роботу депутатом
міської Ради депутатів трудящих в 1960�і роки.
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЗЧИК
ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА

О. М. БУТА

1955
1. Учашиеся занимаются спортом / А. Бут // Дебальцев�

ский рабочий / орган Дебальцевского горкома КП Украины
и Дебальцевского горсовета депутатов трудящихся Сталинс�
кой области. — 1955. — 9 марта.

1956
2. Повысим успеваемость / А. Бут // Дебальцевский ра�

бочий. — 1956. — 25 янв.
3. Девятиклассники успешно сдали экзамены / А. Бут //

Дебальцевский рабочий. — 1956. — 13 июня.

1957
4. За лучшие успехи в учебе / А. Бут // Дебальцевский

рабочий. — 1957. — 6 янв.

1963
5. В добрый путь : выступление на праздновании пятого

выпуска Чистяковской СШ № 10 секретаря горкома ЛКСМУ
А. Бута // Горняк / орган Чистяковского горкома КП Укра�
ины и Чистяковского горсовета депутатов трудящихся. —
1963. — 4 июня. — С. 4.

6. Приветствие секретаря горкома ЛКСМУ А. Бута Чис�
тяковскому городскому пионерскому лагерю «Лесная респуб�
лика» // Горняк. — 1963. — 13 июня. — С. 4.
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7. Воспитывать строителей коммунизма : докл. секрета�
ря горкома ЛКСМУ на пленуме Чистяковского горкома
ЛКСМУ / А. Бут // Горняк. — 1963. — 1 авг. — С. 2.

8. Книга именинница : городской вечер — Молодежная
среда [докл. секретаря горкома ЛКСМУ А. Бута о первопечат�
нике Иване Федорове] // Горняк. — 1964. — 21 марта — С. 4.

9. Подготовим школы к новому учебному году. Социа�
листические обязательства работников народного образова�
ния и трудящихся предприятий города Чистяково / [В. На�
млинский, П. Власенко… А. Бут и др.] // Горняк. — 1964. —
31 марта. — С. 2.

10. Сорок лет: комсомол с именем Ленина / А. Бут //
Горняк. — 1964. — 11 июня. — С. 1.

11. Педагогический совет учителей г. Тореза (с 15 июля
1964 г; быв. г. Чистяково) : выст. секретаря горкома ЛКСМУ
А. Бута // Горняк. — 1964. — 27 авг. — С. 4.

12. Задания семилетки выполним досрочно : ХХХІХ То�
резская гор. партконференция [выст. в прениях секретаря гор�
кома ЛКСМУ А. Бута] // Горняк. — 1964. — 5 дек. — С. 1, 3.

13. ХХХ Торезская городская комсомольская конферен�
ция : отч. докл. секретаря горкома ЛКСМУ А. Бута // Гор�
няк. — 1964. — 29 дек. — С. 2.

1965
14. Задачи первостепенной важности : пленум горкома

ЛКСМУ [докл. секретаря горкома А. Бута «Об учебе рабо�
чей молодежи на предприятиях и в учреждениях города» /
Горняк. — 1965. — 11 марта. — С. 2.

15. Снаряжение к старту : месячник фонда помощи 9�му
Всемирному фестивалю молодежи и студентов / А. Бут //
Комсомолец Донбасса / орган ЦК ЛКСМ Украины по До�
нец. и Луган. областям. — 1965. — 28 марта.

16. Комсомолу Донбасса — 45 / А. Бут // Горняк. —
1965. — 16 апр. — С. 1.
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17. Эстафета в надежных руках : докл. А. Бута на город.
слете молодежи, посвященном 45�летию комсомола Донбас�
са // Горняк. — 1965. — 25 апр. — С. 2.

18. На подвиг зовет комсомольский билет : собр. комсо�
мольцев и молодежи шахтоуправления № 17�бис и восьми�
летней школы № 16 [докл. секретаря горкома ЛКСМУ, де�
путата горсовета депутатов трудящихся А. Бута] // Горняк. —
1965. — 28 мая. — С. 2.

19. Совершенствовать организаторскую работу : докл. на
пленуме горкома ЛКСМУ А. Бута // Горняк. — 1965. —
2 июля. — С. 2.

20. Больше внимания воспитанию молодежи : пленум
правления Торезской гор. организации об�ва «Знание» :
[выст. в прениях секретаря горкома ЛКСМУ А. Бута] // Гор�
няк. — 1965. — 23 июля. — С. 2.

21. В интересах всего народа : собр. город. партийного
актива : [выст. в прениях секретаря горкома ЛКСМУ А. Бу�
та] // Горняк. — 1965. — 17 окт. — С. 2.

22. ХХХІ городская комсомольская конференция : отч.
докл. секретаря горкома ЛКСМУ А. Бута // Горняк. —
1965. — 1 дек. — С. 2.

23. Партийную работу на уровень новых требований : 40�я
гор. парт. конф. [выст. в прениях по отч. докл. секретаря гор�
кома ЛКСМУ А. Бута] // Горняк. — 1965. — 15 дек. — С. 2.

1966
24. Развивать и совершенствовать формы политическо�

го образования : собр. гор. парт. актива [выст. в прениях сек�
ретаря горкома ЛКСМУ А. Бута] // Горняк. — 1966. —
11 февр. — С. 2.

25. Пятилетку — досрочно : собр. гор. парт. актива «Об
итогах ХХІІІ съезда КПСС и ХХІІІ съезда КПУ» : докл. Пер�
вый секретарь Донецкого обкома КП Украины В. И. Дегтя�
рев [в прениях выст. секретаря горкома ЛКСМУ А. Бута] //
Горняк. — 1966. — 24 апр. — С. 2.
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26. Равняясь на старшее поколение : митинг молодежи
города, посвящ. ХV съезду ВЛКСМ : выст. секретаря горко�
ма ЛКСМУ А. Бута // Горняк. — 1966. — 20 мая. — С. 1, 2.

27. Каждый руководитель — пропагандист и агитатор :
пленум горкома КПУ [выст. секретаря горкома ЛКСМУ
А. Бута в прениях по докладам секретарей парткомов шахты
им. Лутугина и электротехзавода] // Горняк. — 1966. —
3 июня. — С. 2.

28. Августовское совещание учителей : докл. зав. Торез�
ского гороно А. И. Артеменка [выст. в прениях секретаря
горкома ЛКСМУ А. Бута // Горняк. — 1966. — 31 авг. — С. 3.

29. Преступлениям и хулиганству — заслон : собр. гор.
парт. актива [в прениях выст. секретарь горкома ЛКСМУ
А. Бут // Горняк. — 1966. — 2 сент. — С. 2.

30. Юбилею Октября — труд и вдохновение : пленум
Торезского горкома КПУ [выст. секретаря горкома ЛКСМУ
А. Бута в прениях по докл. секретарей парткомов шахт № 3�бис
и им. Киселева] // Горняк. — 1966. — 23 дек. — С. 2.

31. Совещание учителей : выст. секретаря горкома
ЛКСМУ А. Бута по докл. зав. Торезским гороно // Горняк. —
1967. — 8 янв. — С. 2.

32. Вечно живой родник / А. Бут // Горняк. — 1967. — 21 апр.
33. Праздник Торезской пионерии : гор. пионер. линей�

ка, посвящ. 45�летию Всесоюз. пионер. орг. выст. секретаря
горкома ЛКСМУ, зам. предс. Совета гор. пионер. орг. А. Бу�
та] // Горняк. — 1967. — 21 мая. — С. 1.

34. В партийном решении — воля коммунистов : пленум
горкома КПУ [выст. в прениях секретаря горкома ЛКСМУ
А. Бута // Горняк. — 1967. — 30 июня. — С. 2.

35. За комсомольский вклад: навстречу 50�летию Октяб�
ря / А. Бут // Горняк. — 1967. — 19 июля. — С. 1.

36. Молодежь единодушно одобряет : пленум горкома
комсомола : [в прениях по докл. первого секретаря горкома
КПУ В. С. Попова выст. секретаря горкома ЛКСМУ А. Бу�
та] // Горняк. — 1967. — 26 июля. — С. 1, 3.
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1968
37. О НОТе и …изобретателях велосипеда : лаборатория

комс. работы / А. Бут // Комсомолец Донбасса / орган До�
нецкого обкома ЛКСМ Украины. — 1968. — 21 мая.

38. Цена времени : лаборатория комс. работы / А. Бут //
Комсомолец Донбасса. — 1968. — 14 июля.

39. Курс на революцию: молодежному пропагандисту,
лектору / А. Бут // Комсомолец Донбасса. — 1968. — 18 окт.

40. Первый шаг: В. И. Ленин и комсомол: молод. про�
пагандисту, лектору / А. Бут // Комсомолец Донбасса. —
1968. — 19 окт.

41. В преддверии будущего: В. И. Ленин и комсомол:
молод. пропагандисту, лектору / А. Бут // Комсомолец Дон�
басса. — 1968. — 28 окт.

42. На самых трудных рубежах: В. И. Ленин и комсомол:
молод. пропагандисту, лектору / А. Бут // Комсомолец Дон�
басса. — 1968. — 15 нояб.

1969
43. На подъеме: опыт работы комс. колхоза «Россия»
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А. А. Климов ; Дом. полит. просв. Донец. обкома КПУ, об�
во «Знание», обком ЛКСМУ. — Донецк, 1985. — 39 с.
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1986
109. Від наради чекаємо багато [до республ. семінару зав.

кафедрами сусп. наук] / О. Бут // Універс. вісті — 1986. — 25 квіт.
110. Ленинским курсом коммунистического созидания

и мира : метод. рек. по изучению предсъездовских докумен�
тов в помощь лекторам, пропагандистам, преподавателям и
студентам / сост : Г. П. Ерхов, А. Н. Бут, В. И. Масальский ;
Дом. полит. просв. Донецкого обкома КПУ, ДонГУ. — До�
нецк, 1986. — 25 с.

111. Логические задания в помощь изучающим произ�
ведения классиков марксизма�ленинизма, партийные доку�
менты в курсе истории КПСС / А. Н. Бут, Н. Е. Беспалов,
В. А. Носков. — Донецк : ДонГУ, 1986. — 81 с.

1987
112. Идейно�политическое и организационное укрепле�

ние партийных организаций Донбасса. (Историческая мо�
нография) (Г. Я. Пономаренко, В. А. Носков… А. Н. Бут и
др. — К. : Вища шк., 1987. — 223 с.

113. Логические задания в помощь студентам, изучаю�
щим произведения классиков марксизма�ленинизма и
партийные документы в курсе истории КПСС // Н. Е. Бес�
палов, А. Н. Бут, З. И. Гвоздырькова. — Донецк : ДонГУ,
1987. — 45 с.

114. Методические указания и планы семинарских за�
нятий по истории КПСС (для студентов всех спец. заочной
формы обучения) / сост. : А. Н. Бут, З. И. Гвоздырькова. —
Донецк : ДонГУ, 1987. — 40 с.

115. Методические указания и планы семинарских за�
нятий по истории КПСС (для студентов дневной формы обу�
чения) / сост. : И. П. Жеребченко… А. Н. Бут и др. — Донецк :
ДонГУ, 1987. — Ч. 2. — 48 с.

116. Методические указания к изучению темы «ХХVII
съезд КПСС. Генеральная линия партии на ускорение со�
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циально�экономического развития страны, упрочение мира
на земле» в курсе истории КПСС : для студентов всех спец.
заочной формы обучения / сост. : А. Н. Бут, В. И. Масальс�
кий. — Донецк : ДонГУ, 1987. — 59 с.

117. Очерки истории Донецкой областной комсомольс�
кой организации / авт. кол. : Г. Я. Пономаренко (рук.),
А. Н. Бут, И. Я. Омельяненко и др. ; редкол. : В. И. Бутко
(председатель), Г. Я. Пономаренко, А. Н. Бут и др. — К. : Мо�
лодь, 1987. — 296 с. : илл.

118. Создание и развитие политучебы рабочей молодежи
Украины (1921–1937 гг.) / А. Н. Бут, В. И. Лях // Научные тру�
ды по истории КПСС. — К., 1987. — Вып. 146. — С. 70–77.

119. Стахановское движение и расширение участия ра�
бочих в управлении производством / А. Н. Бут // Рабочий
класс СССР — ведущая революционная и созидательная сила
советского общества (к 90�летию со дня рождения академи�
ка А. М. Панкратовой) : тез. докл. и сообщ. респуб. науч.
конф., 5–7 февр. 1987 г. / Ин�т истории АН УССР, ДонГУ /
редкол. : Ю. Ю. Кондуфор (гл. ред.) и др. — Донецк, 1987. —
Ч. 1. — С. 74–75.

1988
120. Методические указания к изучению темы «Исполь�

зование героических традиций революционной молодежи и
Ленинского комсомола в курсе истории КПСС» : для студен�
тов всех форм обучения / сост. : Г. Я. Пономаренко, В. И. Ма�
сальский … А. Н. Бут и др. — Донецк : ДонГУ, 1988. — 65 с.

1989
121. Разработка Коммунистической партией проблем чело�

веческого фактора в первом пятилетнем плане развития народ�
ного хозяйства СССР и современность / А. Н. Бут // Человечес�
кий фактор в условиях перестройки и обновления социалисти�
ческого общества : тез. докл. и выст. на респуб. науч. конф., /
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редкол. : А. П. Роскошный и др. / ИПК при КГУ им. Т. Г. Шев�
ченко, ДонГУ. — Донецк, 1989. — Секции 3, 4. — С. 92–94.

122. Роль партійно�радянської преси у висвітленні участі
робітничого класу в управлінні виробництвом / О. М. Бут //
Українська журналістика в 1989 р. : респуб. наук.�практ. конф.
Ін�ту журналістики КДУ ім. Т. Г. Шевченка : тези допові�
дей. — К., 1989. — С. 115–116.

1990
123. Безпалов М. Є. [Рецензія] / М. Є. Безпалов, О. М. Бут //

Український історичний журнал. — К., 1990. — № 5. —
С. 151–152. — Рец. на кн. : Якунин В. К. На пути к правде
истории. — К. : Вища шк., 1989. — 104 с.

124. Внеаудиторные формы патриотического и интерна�
ционального воспитания / А. Н. Бут, В. Д. Бородинов // Воп�
росы общественных наук : респуб. межвед. науч. сб. — К.,
1990. — Вып. 84. — С. 92–94.

125. Проблеми управління промисловістю: історичний
досвід і уроки : на матеріалах парторганізацій України. 1921–
1941 рр. : монографія / О. М. Бут. — К. : Либідь, 1990. — 228 с.

126. Методические указания к изучению теми «Исполь�
зование героических традиций революционной молодежи и
Ленинского комсомола в курсе истории КПСС / сост. :
К. В. Балабанов, Л. А. Беспалова, А. Н. Бут и др. — Донецк :
ДонГУ, 1990. — 51 с.

1991
127. Альтернативы преодоления трудностей социально�

экономического развития страны и управления хазяйством
в конце 20�х годов / А. Н. Бут, Г. Я. Пономаренко // Исто�
рия политических партий в вузовском курсе политической
истории : Проблемы теории, методологии, методики : Все�
союз. науч.�метод. конф., июнь 1991 г. / МГПИ им. В. И. Ле�
нина. — М. : Прометей, 1991. — Вып. 2. — С. 21–23.
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128. Активизация познавательной деятельности студен�
тов при изучении общественных наук / А. Н. Бут, В. М. Но�
воженюк // Приоритет самостоятельных форм работы в под�
готовке студентов : тез. докл. Всесоюз. науч.�метод. конф.,
11–14 февр. 1991 г. / Гос. к�т образования СССР, ДонГУ. —
Донецк, 1991. — С. 78–79.

1992
129. Пісня�фенікс / О. Бут // Універс. вісті. — 1992. —

10 лют.
130. Поздоровляємо ювіляра : до 70�річчя Г. Я. Понома�

ренка / О. Бут // Універс. вісті. — 1992. — 20 січ.
131. Про правдиве висвітлення історії Донбасу 1920–

1930�х рр. в туристсько�екскурсійних програмах / О. М. Бут //
Туризм. Краєзнавство : Всеукр. наук.�практ. конф., жовтень
1992 р. : тези доп. і повід. / голова оргкомітету акад. НАН
України П. Т. Тронько. — К. — Черкаси, 1992. — С. 82–83.

132. Социально�демографическая характеристика руко�
водящих кадров промышленности и качество их управлен�
ческой деятельности в 20–30�е годы / А. Н. Бут // Истори�
ческая демография: новые подходы, методы, источники : тез.
VIII Всерос. конф. по ист. демографии, г. Екатеринбург, 13–
14 мая 1992 г. / редкол. : чл.�корр. РАН Поляков Ю. А. (предс.)
и др. — М., 1992. — С. 86–88.

133. Укрепление единства гуманитарной и профессио�
нальной подготовки специалистов народного хозяйства /
А. Н. Бут // Гуманізація і гуманітаризація — пріоритетний
напрямок державної політики України в галузі вищої осві�
ти : тези доп. міжвуз. наук.�практ. конф., м. Дніпропетровськ,
13–16 трав. 1992 р. : в 3�х ч. / редкол. : Г. П. Макаров (відп.
ред.) та ін. — Д., 1992. — ч. 1. — С. 19.

134. Уроки НЭПа на «послезавтра»: рыночная экономи�
ка : теория и практика / А. Бут // Донбасс. — 1992. — 4
февр. — С. 2, 3.
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1993
135. Викриття «економічної контрреволюції» як знаряддя

утвердження тоталітаризму / О. М. Бут, Г. О. Бут // Історичне
краєзнавство у відродженні духовності, культури, багатовіко�
вих національних традицій України : тези доп. VI Всеукр.
наук.�практ. конф. / орг. к�т : акад. НАН України П. Т. Тронь�
ко (голова) та ін. — К. — Луцьк, 1993. — С. 113–115.

136. Висвітлення альтернативних варіантів розв’язання
труднощів НЕПу в курсі «Історія України» / О. М. Бут // Тези
доповідей та виступів на Всеукраїнській науково�теоретичній
конференції «Методологія і зміст гуманітарної освіти : сучас�
ний стан і перспективи розвитку» / Херсон. держ. пед. ін�т,
травень 1993 р. — Херсон, 1993. — С. 48–49.

137. За новые международные связи молодых / А. Бут //
Акцент. — 1993. — 5 окт. — Рец. на кн. : Балабанов К. В. Меж�
дународная деятельность молодежных организаций Украины :
критический анализ опыта, уроки, поиск путей обновления
(80�е — начало 90�х годов). Моногр. — К., 1993. — 328 с.

138. Економічний суверенітет УСРР у 20�ті роки : надії
та втрати / О. М. Бут // Українська державність: історія і су�
часність : матеріали наук. конф., січень 1993 р. ; Ін�т політ.
та етнонац. досліджень НАНУ / редкол. : чл.�кор. НАНУ Ку�
рас І. Ф. (голова) та ін. — К., 1993. — С. 260–261.

139. Открывая фонды КГБ: новое из иcтории Донбас�
са / А. Н. Бут // Донбасс, журн. писателей Украины / гл. ред.
В. С. Логачев. — Донецк, 1993. — № 4. — С. 75–78.

140. Плани семінарських занять по курсу «Історія Украї�
ни» / М. Є. Безпалов, О. М. Бут, В. І. Масальський. — До�
нецьк : ДонНУ, 1993. — 23 с.

141. Сільське господарство греків Донбасу за переписом
1922 р. / О. М. Бут, В. М. Нікольський // Україна�Греція: істо�
рія і сучасність : тези міжнар. наук. конф. / м. Київ, 29–30
верес. 1993 р. / редкол. : акад. НАНУ Смолій В. А. (відп. ред.)
та ін. — К., 1993. — С. 28–30.
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142. Слово о добром имени / А. Бут // Донбасс. — 1993. —
21 июля.

143. Суверенитет УССР в 1920�е годы: надежды и поте�
ри / А. Н. Бут // Тезисы докладов научной конференции про�
фессорско�преподавательского состава по итогам научно�
исследовательской работы: гуманитарные науки (г. Донецк.
апр. 1993 г.) / редкол. проф. Отин Е. С. (отв. ред.) и др. —
Донецк, 1993. — С. 16–17.

144. Українська мова і культура в умовах особливостей ет�
нографії і етнополітики Донбасу : досвід та уроки 20�х років /
О. М. Бут // Функціонування української культури та мови в
умовах регіонів України з багатонаціональним складом на�
селення : Всеукр. наук.�метод. конф., м. Одеса, 18–19 лис�
топ. 1993 р. — О., 1993. — С. 97–99.

145. Уроки этнополитики в Донбассе в 1920–30�е годы:
от демократизации социально�экономической жизни к ут�
верждению тоталитаризма / А. Н. Бут // Донбасс и Приазо�
вье : Проблемы социального, национального и духовного
развития : тез. докл. междунар. науч.�практ. конф., г. Мариу�
поль, 26–27 мая 1993 / отв. ред. и сост. : Н. И. Зайцев,
Н. А. Захарченко и др. — Мариуполь, 1993. — С. 82–83.

146. Формирование национального самосознания и
проблемы социально�экономического развития Донбасса 20–
30�х годов в вузовском курсе истории Украины / А. Н. Бут //
Донбасс и Приазовье: проблемы социального, национально�
го и духовного развития : тез. докл. междунар. науч.�практ.
конф. / Мариупол. гуманит. ин�т при ДонГУ. — Мариуполь,
1993. — С. 271–272.

1994
147. А. В. Чаянов о крестьянском хозяйстве в условиях

рынка / А. Н. Бут // Проблемы формирования и регулиро�
вания рыночных отношений : материалы науч.�практ. конф.
(ДонГУ, октябрь 1994 г.) / редкол. : А. А. Марченко (отв.
ред.). — Донецк, 1994. — С. 130–131.
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148. М. В. Волобуев: економічний варіант шумськизму чи зла�
мана доля вченого / О. М. Бут, Г. О. Бут // Історія науки, техніки:
проблеми дослідження, викладання, гуманізації освіти : тези доп.
Всеукр. наук. конф., ДДУ 25–27 трав. 1994 р. / редкол. : Г. П. Ма�
каров (відп. ред) та ін. — Д. : Пороги, 1994. — С. 255–256.

149. Киевская Русь: подъем и упадок / А. Н. Бут,
Г. Я. Пономаренко // Курс лекций по истории Украины / ред�
кол. : В. А. Носков (рук.) и др. — Донецк : ЕАН�пресс, 1994. —
С. 24–52.

150. «Кремлевские жены» Донбасса или кое�что о судь�
бах спутниц репрессированных руководителей / А. Н. Бут,
А. А. Бут // Взгляд. Еженедельник Либеральной партии Ук�
раины. — Донецк, 1994. — № 16 (30). — С. 12, 23.

151. Національне питання в діяльності організацій Руху та
його опонентів на Донеччині / О. М. Бут, Г. Д. Попов // Народ�
ний рух України: місце в історії та політиці : тези доп. першої
Всеукр. наук. конф., м. Одеса, ОПУ, 14–16 верес. 1994 р. /ред�
кол. : Г. І. Гончарук (голова) та ін. — К. : Софія, 1994. — С. 64–66.

152. Про шляхи підвищення рівня гуманітарної підготов�
ки економістів з університетською освітою / О. М. Бут,
А. О. Марченко // Материали региональной научно�методи�
ческой конференции «Гуманизация образования в техничес�
ком университете» / сост. : Л. А. Алексеева, М. П. Зборщик
и др., ДонГТУ. — Донецк, 1994. — С. 200–202.

153. Соціально�економічний розвиток України в умовах то�
талітаризму кінця 20�х�30�х рр. / О. М. Бут, Г. О. Бут // Тоталита�
ризм и антитоталитарные движения : материалы междунар. науч.
конф., в 2�х т., Харьков, 21–23 сент. 1994 г. / редкол. : Г. И. Чер�
нявский (отв. ред.) и др. — Харьков, 1994. — Т. 1. — С. 217–222.

1995
154. «Буденновское дело»: мифы и действительность /

А. Н. Бут, А. А. Бут // Взгляд. — Донецк, 1995. — Ч. 1. —
№ 17 (76). — С. 5.
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155. «Буденновское дело»: мифы и действительность /
А. Н. Бут, А. А. Бут // Взгляд. — Донецк, 1995. — Ч. 2. —
№ 18 (77). — С. 5.

156. «Буденновское дело»: мифы и действительность /
А. Н. Бут, А. А. Бут // Взгляд. — Донецк, 1995. — Ч. 3. —
№ 19 (78). — С. 8.

157. «Буденновское дело»: мифы и действительность /
А. Н. Бут, А. А. Бут // Взгляд. — Донецк, 1995. — Ч. 4. —
№ 20 (79). — С. 8.

158. «Буденновское дело»: мифы и действительность /
А. Н. Бут, А. А. Бут // Взгляд. — Донецк, 1995. — Ч. 5. —
№ 21 (80). — С. 8.

159. Долі дружин репресованих керівників / О. М. Бут,
Г. О. Бут // Правда через роки : ст., спогади, документи / До�
нецька обласна редколегія тому «Реабілітовані історією», ред�
кол. : А. П. Клюєв (голова) та ін. — Донецьк, 1995. — С. 79–82.

160. Збірник документів та матеріалів з історії України /
О. М. Бут, М. Є. Безпалов та ін. ; редкол. : Пономаренко Г. Я.
(керів.)… Бут О. М. та ін. — Донецьк : ДонДУ, 1995. — 128 с.

161. За що помирали? / О. М. Бут // Правда через роки:
ст., спогади, документи / Донецька обл. редколегія тому «Ре�
абілітовані історією» ; редкол. : А. П. Клюєв (голова) та ін. —
Донецьк, 1995. — С. 79–82.

162. Людина великої мужності / О. М. Бут // Правда че�
рез роки: ст., спогади, документи / Донецька обл. редколегія
тому «Реабілітовані історією» ; редкол. : А. П. Клюєв (голо�
ва) та ін. — Донецьк, 1995. — С. 103–105.

163. Коли б він знав, куди їхав / О. М. Бут // Правда че�
рез роки : ст., спогади, документи / Донецька обл. редкол.
тому «Реабілітовані історією ; редкол. : А. П. Клюєв (голова)
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КОЛЕГИ, ДРУЗІ ТА УЧНІ ПРО О. М. БУТА
Так сталося на початку 1974 р., що економічний факультет

познайомився з Олександром Микитовичем Бутом. За рішен�
ням керівництва ДонНУ аспіранта призначити головою дільнич�
ної виборчої комісії по виборам до Верховної Ради Союзу РСР.

А з вересня 1974 р. О. М. Бут пов’язав свою долю з еко�
номічним факультетом як старший викладач, доцент, про�
фесор. Забезпечував навчальні курси з історії партії, політич�
ної історії України, історії сучасного світу, історії України.
До речі, ніколи не виникало ніяких проблем, коли він читав
лекції і проводив семінарські заняття на заочній і денній
формах навчання. Завжди з зацікавленням, з постійним ви�
користанням новітніх досягнень історичної науки і педаго�
гічної практики, з повагою з урахуванням дорослого складу
на заочній формі, іноземних студентів та денної форми, тоб�
то вчорашніх випускників шкіл, ліцеїв, гімназій. Цьому спри�
яла наполеглива і постійна робота над собою, а також за його
ініціативною і активною участю в підготовці кафедрою двох
підручників (останній з грифом Міносвіти), посібників з ура�
хуванням вимог кредитно�модульної системи навчання.

Мабуть, завдяки умінню доходити до студента, високо�
му рівню професіоналізма, вибагливості до себе (студентам
відомі принципи Олександра Микитовича: 1) навчальний
процес — діло святе; 2) він жадає, щоб були сучасні висо�
кокласні економісти, пишалися своєю «Альма�матер») і по�
яснюється, чому студенти поділяли його радість, коли захи�
стив кандидатську (1974 р.) та докторську (1991 р.) дисер�
тації, коли його обирали академіком Академії економічних
наук (1997 р.) та Петровської Академії наук і мистецтв
(2005 р.), або нагородженням Грамотою Верховної Ради України
і медаллю «За заслуги перед Українським народом» (2007 р.).
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І ще одна характерна особливість О. М. Бута. Для нього
всі проблеми економічного факультету — його проблеми.
Йдеться чи про акредитацію і атестацію університету (ми без
сумніву направляли комісії на заняття Олександра Микито�
вича), чи про вибори декана, чи бути пропагандистом, чи
ювілей або втрати колег. Як для студентів, так і для професорсь�
ко�викладацького складу економічного факультету О. М. Бут
дійсний професор, академік і взагалі «порядна людина».

Г. О. Черніченко
Декан економічного факультету,

д. е. н., професор
Заслужений працівник науки і освіти України

Александра Никитовича Бута коллектив биологического
факультета знает с первой его университетской лекции, кото�
рую он провёл 1 сентября 1974 года в корпусе нынешнего Ли�
цея при ДонНУ. Потом он освоил 401�ю аудиторию нового кор�
пуса биологического факультета. Как человек волевой, энер�
гичный, привыкший справляться с трудностями в 1975–1977 гг.
Александр Никитович был командиром обменного студенчес�
кого строительного отряда в г. Магдебурге (ГДР), в состав ко�
торого он включал и студентов биологического факультета.

Знающий и эрудированный лектор, специалист высокой
квалификации профессор А. Н. Бут умеет преподнести сту�
денческой аудитории со всей убедительностью события ис�
тории нашего народа. Особым успехом пользовались его лек�
ции и семинарские занятия с приглашением известных лю�
дей: участники боевых действий Великой Отечественной
войны» ректор ДонНУ, проф. Г. Я. Пономаренко и профес�
сор В. И. Петренко, последний прошел войну от Сталингра�
да до Берлина, Герой Социалистического Труда, бригадир
рабочих очистного забоя шахты имени А. Ф. Засядько
П. И. Негруца. Такие встречи благотворно влияли не только
на закрепление теоретических знаний, но и на развитие уме�
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ния слушать участников тех событий, задавать им вопросы
и встречать гостей.

Именно на биологическом факультете Александр Ники�
тович первым стал преподавать курс «История Украины» на
государственном языке. Вероятно, в основе этого было вли�
яние семьи (выходцы из Полтавщины), учеба на истфаке
Харьковского университета им. В. Н. Каразина, учительство
в г. Торезе. Грамотное изложение материала на украинском
языке для русскоязычной аудитории, тактичная и доброже�
лательная обстановка при выступлениях студентов на семи�
нарских занятиях вызывали ответное желание молодого по�
коления овладеть украинским. И в этом — мастерство педа�
гога. По его инициативе была оформлена специализирован�
ная аудитория для проведения занятий по истории Украи�
ны. Учебный процесс для него не мыслим без использова�
ния и применения последних научных разработок.

Особого внимания и одобрения заслуживает научно�до�
кументальная серия книг «Реабилитированные историей» в
27�ми томах. Благодаря профессору А. Н. Буту в одном из
томов «Реабилитированные историей. Донецкая область»
среди справок по 48 тысячам реабилитированных я нашел
информацию о своем родственнике.

Вот такой наш юбиляр.

 О. С. Горецкий
Декан биологического факультета,

докт. биол. наук, профессор

Склонность к журналистике проявилась у Александра Бута
уже в школе с первой заметки в городской газете «Дебальцевс�
кий рабочий» в марте 1955 года, когда ее автору еще не испол�
нилось и 15 лет. В дальнейшем навыки общественного коррес�
пондента получили развитие по окончании учебы в Харьковс�
ком университете. Школьный учитель истории, комсомольский
работник активно сотрудничал с периодическими изданиями.
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Воспитание молодежи, политическое образование, со�
вершенствование организационной работы в комсомольских
рядах, работа лучших трудовых коллективов — эти темы си�
стематически освещались А. Бутом на протяжении ряда лет
на страницах Торезской городской газеты «Горняк», а также
в «Комсомольце Донбасса», печатном органе Донецкого об�
кома комсомола, в органах ЦК ЛКСМУ «Комсомольское
знамя» и «Молодь України», журнале ЦК ВЛКСМ «Комсо�
мольская жизнь». Будучи председателем молодежной комис�
сии областной организации общества «Знание», он умело
соединял устную пропаганду с изданием ряда методических
рекомендаций для лекторов и пропагандистов, в том числе
и на страницах периодической печати.

Особое место в публицистической деятельности доктора
исторических наук А. Н. Бута занимает история стахановско�
го движения. На протяжении многих лет он профессиональ�
но раскрывает авторскую концепцию, в отличие от офици�
альной со сталинских времен, сущности движения новаторов
производства. Речь идет о новой системе организации труда
и участии рабочих в управлении производством. Развитием
инициативы новаторов 1930�х годов в послевоенное время
стало внедрение угольного комбайна «Донбасс» при исполь�
зовании графика цикличности и комплексных бригад�тысяч�
ниц. Его кредо — правда истории края, правда о феномене —
А. Г. Стаханове. Об этом публикации в газетах «Шахтер Укра�
ины», «Позиция», «Акцент», «Взгляд», «Донбасс».

Исторический опыт и современность постоянно много
занимает внимания А. Н. Бута как в исторических трудах, так
и в выступлениях в средствах массовой информации. Речь идет
о новой экономической политике, проводимой в жизнь в на�
чале ХХ века. Остро полемически, на злобу дня прошли его
материалы на страницах газеты «Донбасс» «Уроки НЭПа на
послезавтра» (1992 г.), «НЭП вчера и сегодня». Читатели еже�
недельника «Взгляд» с нетерпением ожидали окончания пуб�
ликации (в пяти номерах!) о так называемом «Буденовском
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деле», сфабрикованном против управляющего трестом «Бу�
денновуголь» инженере�новаторе С. П. Володарском. Это он
разработал и внедрил идею диспетчеризации шахт в начале
1930�х годов и попал под жернова сталинских репрессий в 1937 г.

Большой исторический срез, освещающий переломные даты
и события в истории СССР и современность подтверждают ак�
тивную жизненную и гражданскую позицию ученого, просвети�
теля, доктора исторических наук Александра Никитовича Бута.

А. М. Бриж
Председатель Донецкого областного

Союза журналистов НСЖУ,
главный редактор газеты «Донбасс»,

Заслуженный журналист Украины.

Мне, в феврале 1978 г. молодому преподавателю, повез�
ло, когда я попал в группу приехавших в Институт повыше�
ния квалификации при родном Ленинградском университе�
те. Александр был старостой группы, а это организация науч�
ного, методического семинаров, культурной программы. Са�
мое главное для меня — он стал образцом, ибо только вышел
центральный журнал с утверждением темы его докторской
диссертации. С того времени мы стали ходить в госархив (в
Смольном), в научную библиотеку университета и Салтыков�
ку. Потом пересекались пути в архивах Москвы, на Всесоюз�
ных научных конференциях. У него проблемы управления
промышленностью Украины, а у меня — топливная промыш�
ленность России. Период один — межвоенный период.

Я удивлялся глубине исследования, умению обобщать и
делать оригинальные выводы. Мне импонируют его авторс�
кое видение НЭПа, стахановского движения, роли Алексея
Стаханова в истории угольной промышленности.

Я с удовольствием поддержал коллег, избравших докто�
ра исторических наук, профессора Донецкого университета
членом�корреспондентом Петровской Академии наук и ис�
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кусств. Его монография по негосударственному сектору в
условиях НЭПа, публикации и выступления на Петровских
чтениях Академии подтверждают высокий научный потен�
циал Александра Никитовича. Думается, наше творческое
сотрудничество способствует расширению научных связей
Российской Федерации и Украины.

Ко всему прочему он интересный собеседник, образцо�
вый коллега и друг семьи.

В. Г. Афанасьев
Доктор исторических наук, профессор,

заведующий кафедрой истории и политологии
Санкт�Петербургского технического университета

(Горный институт).

На протяжении 15 лет професор Бут А. Н. на новой ка�
федре международной экономики, то есть с самых ее исто�
ков, с ее первых шагов, сначала читал дисциплину «Исто�
рия современного мира», затем «История Украины», кото�
рую слушают студенты первого курса и по сей день.

За эти годы он передал свои знания тысячам студентов.
Строгий и в то же время справедливый педагог достаточно лег�
ко адаптировался к требованиям кредитно�модульной системы,
благодаря чему бывшие школьники не испытывают трудностей
перехода из одной системы обучения в другую. В его арсенале —
методические материалы и учебные пособия, разработанные для
каждого студента индивидуальные задания и самостоятельные
работы. Занятия проходят в теплой и оживленной обстановке,
студенты с интересом и вниманием слушают лекции известного
ученого и педагога, впитывая в себя те знания и опыт, которые
Александр Никитович накопил за свою долгую трудовую жизнь
и теперь с радостью передает новому поколению.

Хотелось бы поздравить этого замечательного человека,
видного деятеля науки и образования, давнего коллегу и дру�
га, который вместе с нами начинал наш нелегкий путь ста�
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новления и развития, переживал все неприятности и радо�
вался удачам, с его юбилеем!

Ю. В. Макогон
Зав. кафедрой «Международная экономика»

ДонНУ, д. э. н., профессор,
Заслуженный деятель науки и техники Украины,

Директор ДФ НИСИ.

Базовой основой высокообразованного специалиста яв�
ляется знание истории государства, в котором он проживает
и начинает самостоятельную жизнь.

Имея в своей семье четырех выпускников экономичес�
кого факультета ДонНУ и общаясь на своем предприятии
с работниками, получившими высшее образование также
на этом факультете, имею свое мнение о качестве образо�
вания в этом ВУЗе.

Если говорить о связи истории государства с этапами его
экономического развития, я разделяю взгляды профессора
Бута Александра Никитовича на недостаточное внимание
опыту новой экономической политики (НЭП), проводимой
в 1920�е годы. Именно тогда был раскрыт потенциал лично�
сти — предприимчивость, инициатива, стремление к демок�
ратии и, несмотря на кратковременность этапа, страна су�
мела добиться ощутимых экономических результатов.

Увязывая исторические этапы развития нашего государ�
ства с экономическими успехами или недоработками, наш
Юбиляр дает возможность будущим специалистам сформи�
ровать свою точку зрения об экономических и историчес�
ких этапах развития страны и принять активное участие в
работе по улучшению и повышению жизненного уровня ук�
раинского народа.

А. Т. Жданов
Директор Донецкого

ООО «Горноспасательная аппаратура».
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Краевед, известный ученый историк Донбасса выполня�
ет ответственное дело возрождения исторической правды и
памяти украинского народа, будучи заместителем председа�
теля Донецкой областной редакционной коллегии научно�
документальной серии книг «Реабилитированные историей»
с начала ее создания в январе 1993 г.

Особое внимание он уделяет восстановлению и про�
паганде добрых малоизвестных имен хозяйственных руко�
водителей, рабочих, колхозников, интеллигенции Донбас�
са, репрессированных в 30�е годы прошлого века, снис�
кав уважение своих коллег, облредколлегии, авторского
коллектива, родственников семей репрессированных. Под�
тверждение тому письмо Алексея Волкова, студента эко�
номического факультета Донецкого Национального уни�
верситета в адрес облредколлегии:

— «Особенную благодарность я хочу выразить профес�
сору А. Н. Буту. Из его работ я узнал очень важную для меня
информацию о моем прадеде, о котором я знал только фа�
милию, имя, отчество.

Те данные помогли мне узнать, где и когда родился мой
прадед, где проживал и работал, когда был арестован, осуж�
ден и реабилитирован... Так я установил небольшую часть
из жизни моего прадеда. Я точно знаю, что не только мне,
но и другим людям работа профессора поможет узнать о судь�
бе своих родных и близких.

Я прошу, облредколлегию довести серию книг тома «Ре�
абилитированные историей. Донецкая область» до последней
буквы нашего алфавита.

С благодарностью
Волков Алексей».

Публично реабилитировать жертвы политических реп�
рессий тоталитарного режима, восстановить историческую
справедливость по отношению многих тысяч граждан —
жителей Донецкой области помог академик А. Н. Бут, опуб�
ликовав по этой проблематике более 50 научных статей, учеб�
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но�методических разработок, а также 3 монографии, 7 книг
тома «Реабилитированные историей. Донецкая область».

Вот такая короткая, но очень точная оценка деятельно�
сти профессора по восстановлению доброй памяти жертв
политических репрессий дает мне право сказать: «Спасибо
Вам, уважаемый Александр Никитович, за Вашу подвижниц�
кую работу, очень нужную людям. Многих творческих лет
Вам, крепкого здоровья, успехов».

А. Сабина
Ответственный секретарь редколлегии

тома «Реабілітовані історією. Донецька область»
Заслуженный работник культуры Украины.

Мне было 10 лет, а брату 7. У нас была благополучная
семья среднего достатка. Папа работал дежурным по отделе�
нию Донецкой железной дороги на станции Дебальцево, а
потом Попасная.

Я очень любила пионерские сборы. Хорошо помню одни
из последних. Сцена была украшена плакатом, где тов. Ста�
лин с девочкой на руках и лозунг «Дети — цветы жизни». А
я, самая маленькая в отряде, протягиваю цветы к портрету
вождя и звонким голосом вещаю: «Вручаю, как цветы, Вам
детство наше, мы Родине и Партии верны».

А вскоре, 16 декабря 1937 г. нашу семью выселили в 24
часа. Отца арестовали, ему было меньше, чем Христу, 32
года… Так нас лишили не только крова и отца, у нас ото�
брали детство.

На бесконечные письма Сталину, Кагановичу, Ежову
мы получали отписки, через 1,5 года — об осуждении отца
на 10 лет без права переписки, а в 1958 г., т. е. через два де�
сятилетия, что он умер в 1945 г. от пневмонии и посмертно
реабилитирован.

…Только через 55 лет после нашей семейной драмы в
газете «Донбасс» из статьи А. Н. Бута «Восстановить доброе
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имя» мы узнали, что наш отец Гриневский Владимир Иоси�
фович 15 сентября 1938 г. был приговорен тройкой НКВД к
расстрелу. После статьи я лично убедилась в архиве СБУ: эти�
ми словами закончилась биография моего отца.

…При входе на Макеевское кладбище «Красная горка»
установлен Крест — памятник жертвам репрессий. Я беру на
себя смелость от имени родных этих безвинных жертв выра�
зить искреннюю признательность профессору А. Н. Буту и
его коллегам, которые не сочли за труд изучить дела «контр�
революционеров» в Донбассе, предать гласности их имена,
поименно восстановив их добрые имена.

А. В. Еременко (Гриневская)
Пенсионерка, ветеран труда

Донецкой областной клиники
им. Калинина.

В 1963 р. Олександр Микитович прийшов секретарем
міськкому комсомолу, коли я уже мав певний досвід секре�
таря комітету комсомолу одного із потужних шахтоуправлінь
№ 17�біс тресту «Чистяківвугілля». Його фахова підготовка і
досвід вузівського комсомолу дав змогу впевнено проводити
ідейно�виховну, культурну роботу серед молоді. Він мав хист
до організаційної роботи, що і дало підстави без сумніву ре�
комендувати першим секретарем міськкому ЛКСМУ в зв’яз�
ку з обранням А. Я. Вінника другим секретарем обкому. В
історії міського комсомолу та і взагалі вперше в історії ву�
гільного Донбасу очільником комсомолу став учитель.

І треба зазначити, життя довело, що ми не помилилися.
Спираючись на актив, відчуваючи підтримку старших това�
ришів — міськкому партії, міської Ради, керівництва тресту,
Торезька міська комсомольська організація продовжувала
кращі традиції, була ініціатором нових справ.

Мені імпонувало ставлення Олександра Микитовича до
ініціатив молоді нашої шахти. Це і боротьба за безаварійну
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роботу підземного транспорту і збереження електроенергії,
молодіжні вечори «Навчання і труд разом ідуть», проведен�
ня змагань команд КВН, зустрічі його як депутата з моло�
дими виборцями.

Характерна особливість ювіляра — не поривати зв’язок
з Торезом, коли працював в обкомі комсомолу і Донецькому
університеті до сьогодення.

Я був впевнений, що Олександр Микитович поста�
вив за мету працювати за спеціальністю і її досягне. Він
став доктором наук, професором, академіком. Ним пи�
шається комсомольська гвардія, його поважають керів�
ники сучасного Тореза, шахтарі і вчителі, юнаки і дівча�
та. Про це останній раз засвідчило багатолюдне святку�
вання 90�річчя заснування міської організації комсомо�
лу. Зі сльозами на очах були і старі, і юні. Я пишаюся ще
й сімейною дружбою з Олександром Микитовичем на
протязі довгих років.

М. С. Котлубей
голова ради ветеранів

Торезького комсомолу

Александр Никитович фактически является моим «кре�
стным отцом» в науке. Наше сотрудничество началось после
окончания университета, в период работы в комсомоле. Пре�
красно зная проблемы молодежи, и в частности, деятельность
студенческих строительных отрядов, он убедил меня после
комсомола идти на преподавательскую работу: во�первых,
есть большой опыт организации деятельности студенческих
строительных отрядов; во�вторых — около десятка серьез�
ных публикаций по студенческой тематике

Так и решили: из комсомола в аспирантуру. Помогая
советом и делом, я под его руководством в срок успешно
защитил кандидатскую диссертацию. Когда я проходил
ступеньки «вузовской лесенки»: ассистента, старшего
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преподавателя, доцента университета, он был всегда ря�
дом, поддерживал меня и морально, и методически: как
лучше провести семинар, как построить лекцию. За что
я ему от души благодарен.

Одним словом, в том, что я чего�то добился в жизни,
большая заслуга и профессора Александра Никитовича Бута.

Леонид Марченко
г. Киев,

директор ООО «Интерконсалтинг»,
доктор исторических наук.

З Олександром Микитовичем Бутом доля пов’язала мене
у 1998 році. Він став у моєму житті людиною, яка ввела мене
до кола українських вчених�істориків. Його життєвий шлях —
від вчителя історії шахтарського м. Торез до доктора історич�
них наук, професора, академіка Академії економічних наук
України, члена�кореспондента Петровської Академії наук і
мистецтв (С.�Петербург), знаного українського історика для
мене є прикладом відданого служіння українській історичній
науці. Багаторічна плідна діяльність, а його творчий доробок —
це понад 150 праць, присвячених різним аспектам розвитку
української економіки, є підтвердженням того, що він — нау�
ковець високого рівня, історик найвищого ґатунку.

До того ж, як краєзнавець, він є одним з провідних дос�
лідників політичних репресій у передвоєнні роки на тери�
торії Донбасу. 6 збірників «Правда через роки...», за його
безпосередньою участю стали своєрідною лабораторією, в
якій відпрацьовані перші 7 книг тому «Реабілітовані істо�
рією. Донецька область». Вони разом з двома виданнями
монографії О. М. Бут, П. В. Добров «Економічна контрре�
волюція в Україні в 20–30�ті роки XX століття, від нових
джерел до нового осмислення» сьогодні стали справжніми
бібліографічними знахідками для фахівців.
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Переконаний, що досвід і талант науковця та педагога
професора Олександра Микитовича Бута і надалі слугувати�
муть добрим справам на благо українського народу.

Є. В. Зозуля
Вчений секретар вченої ради

Донецького юридичного інституту
Луганського державного університету
внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка,

кандидат історичних наук,
доцент, полковник міліції.

Как быстро бежит время!
Только каких�то тридцать пять лет тому назад я, обуча�

ясь на факультете романо�германской филологии ДонГУ,
познакомился с этим замечательным, преданным своему делу
педагогом. Александр Никитич великолепно знает свой пред�
мет и умеет увлечь им учеников. Особенно было уютно с ним
нам, более возрастным студентам, отслужившим армию. Мы
чувствовали в нем требовательного и принципиального стар�
шего товарища, который вникал во все наши проблемы.

Лично я помню, как он интересовался моей службой
на Черноморском флоте. Мы чувствовали, что ему тоже ин�
тересно было с нами, хотя это и не всегда унимало дрожь в
коленках, когда надо было отвечать ему то ли на зачетах,
то ли на экзаменах.

Вспоминаю случай, когда Александр Никитич возвра�
тился с курсов повышения квалификации в МГУ в 1984 г. и
принес мне, молодому директору театра кино афишу, посвя�
щенную фильму «Маршал Жуков» (большой цветной порт�
рет в кителе послевоенных лет).

Ее примерный педагог «спёр» в МГУ для нашего театра
в знак благодарности и к Жукову, и к театру кино имени
Т. Г. Шевченко, в котором проходила премьера картины. На
афише было дописано от руки (это мне подсказка!), что
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фильм создан по неопубликованным мемуарным записям
Константина Симонова. Так был поднят большой интерес
зрителей театра. Ценность афиши ещё состояла и в том, что
она была одна единственная в Донецке.

Проходит время… Из стен ДонНУ вышло много профес�
сиональных специалистов. И в этом большая заслуга наших
педагогов, особенно таких, как профессор Бут А. Н, у кото�
рого я с удовольствием учился ещё раз, уже на заочном отде�
лении экономического факультета и готов учиться всю жизнь.

Анатолий Тесля
Директор театра кино им. Т. Г. Шевченко

Заслуженный работник культуры Украины,
Член правления

Союза кинематографистов Украины.

Новий багатоповерховий будинок, міст через річку, су�
часна автівка... Всі ці речі цілком матеріальні й конкретні. Їх
можна побачити, помацати руками, оцінити на око, зроби�
ти певні приблизні (але із великою долею достовірності) вис�
новки навіть не фахівцю. А якщо ж «на око» і не вийде, то
завжди на допомогу прийдуть цілком конкретні показники:
кількість поверхів у будинку, потужність двигуна автівки,
якість сталі у конструкціях мосту тощо.

А яким чином і в яких одиницях оцінити труд науковця?
Особливо педагога? Іноді здається, що ця праця і не помітна,
й начебто не існує, і не залишає свій дорогоцінний слід. Але,
натомість, вона на все життя залишає свій відбиток у житті
людини, якій пощастило зустріти на своєму життєвому шляху
Вчителя, Педагога, Людину.

Думаю кожен із тих, кому пощастило бути у повному сенсі
цього слова учнем Олександра Микитовича Бута можуть ска�
зати, що така доленосна зустріч із справжнім педагогом відбу�
лася у нашому житті зустріч із Вчителем. Звісно, просто пра�
цювати із професором ніколи не було. Була праця. Важка і
нервова. Головні його принципи: «не розслаблятися», «не спо�
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чивати на лаврах». «Відпочивати» — сидіти, або лежати перед
телевізором із бутербродом у руках, в’яло спостерігаючи за
подіями чергової «мильної» опери у нас немає часу, життя дуже
коротке — його треба витрачати тільки на важливі речі. Мар�
нувати свій час, викреслювати з життя дні, місяці, роки ми не
маємо права. Це Бут. І вкарбовується на все життя...

Працюючи над кандидатською дисертацією, постійно зга�
дував знаменитого письменника, який при написанні «Війни
та миру» деякі сторінки переписував по 25 разів. Навіть пробу�
вав рахувати, по скільки разів сам переписував окремі сторінки
і розділи. «Треба все робити швидко й якісно. Якщо зробити
просто швидко, але «аби�аби», то пройде час і люди забудуть,
що ти зробив швидко, а те що воно неякісне, буде помітно всім
і одразу». Це теж Бут. І це теж далеко не тільки стосовно напи�
сання наукової роботи, а визначальні принципи. Життєві прин�
ципи. Щось таке ж непорушне, як зоряне небо над нами.

Насамкінець, хотілося б, користуючись нагодою, ще раз
подякувати Вчителю, Академіку за всю викладену науку
Життя. Адже без жодних сумнівів, ми ще багато разів почує�
мо, як хтось із колишніх студентів або здобувачів наукового
ступеня скаже: «Всім, чого я досяг у своїй роботі, я зобов’я�
заний своєму Наставнику — Олександру Микитовичу Буту».

Костянтин Нікітенко
Кандидат історичних наук,

доцент кафедри гуманітарних
дисциплін Львівського

інституту менеджменту.

Підготовці молодих вчених, які успішно працюють та при�
множують економічний та інтелектуальний потенціал країни,
професор О. М. Бут віддає душевну щедрість, багатолітній
досвід, педагогічну майстерність. Ми завжди знаходимо на�
лежний відгук і розуміння з боку Олександра Микитовича,
відчуваємо його активне прагнення до удосконалення. Зна�
чущість його діяльності неможливо переоцінити, залишаючись
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авторитетним і найвибагливішим науковим керівником, чия
думка має для молодих вчених особливе значення.

Висловлюючи глибоку вдячність за безустанну та благо�
родну справу, яка втілилась в когорті молодих науковців, кан�
дидатів наук, хочеться побажати, щоб кожен день приносив
радість від творчої праці, від студентів і аспірантів, тих, кому
він віддає частину свого серця, тих, кого веде по тернистому
шляху до знань і творчих висот.

І. Ю. Суровцева
к. і. н., доцент кафедри

соціології управління ДонДУУ.
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ФОТОІЛЮСТРАЦІЇ

Учні 4�го класа
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По завершенню 1�го курсу ХДУ, істфак, 1958 р.

Спецкурс новітньої історії, кер. проф. Ковалевьский А. П., 1961 р.
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Перший секретар Торезького міськкому комсомолу на святкуванні
Дня піонерії, м. Торез, 19.05.1966 р.

м. Торез, шахта ім. Лутугіна, 10.05.1966 р.
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Вручення нагород кращому ССО, м. Магдебург, 1977 р.

Переможець змагань обмінних загонів. Об’єднання ССО, м. Магдебург,
1976 р.
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м. Магдебург, 1977 р.

Зустріч делегата XXV з’їзду КПРС (Г. Я. Пономаренко),
у Донецьку 02.1976 р.
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Ректор. прийом. оргкомітету Всеукраїнської конференції краєзнавців,
2001 р.

Перед засіданням Спеціалізованої вченої ради по захисту докторської
дисертації, 2003 р.
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Ювілейний Пленум ВУСК.
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Колектив кафедри історії слов’ян, 2009 р.
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Після вручення нагороди у Верховній Раді. Жовтень 2007 р.
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У пам’ятника А. Г. Стаханова

Студенти біофаку після укладання договору про співробітництво
з комплексної видобувної бригадою Героя Соціалістичної Праці П. Негруцею

(нижній ряд, четвертий ліворуч) шахти ім. Засядька, 1986 р.
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