ВІД УКЛАДАЧА
Біобібліографічний покажчик “Шкварець Валентин Павлович”
виходить у серії “Вчені МДГУ імені Петра Могили” до 70-річного
ювілею вченого-педагога, відомого і знаного українського історика і
краєзнавця.
З матеріалів пропонованого видання зацікавлений читач чи
дослідник більш-менш повно дізнається про здобутки вченого у
науково-дослідній, науково-педагогічній і частково – громадській
діяльності, про пошуки та досягнення відомого науковця у галузі
історичної науки, а також краєзнавства – її найбільш демократичної
складової.
Цей покажчик структурово складається з 5-ти розділів. Після
вступного слова укладача подано вступну статтю М.О.Багмета
“Вченому, професорові, педагогові Валентину Павловичу Шкварцю –
70”. У розділі “Спомини” зібрано матеріали колег, аспірантів і
студентів, що навчалися і навчаються в нього. В розділі “Основні віхи
життя і діяльності” зібрано й подано відомості про життєвий шлях і
діяльність ученого-педагога. У розділі “Матеріали про вченого,
педагога” подано відомості про діяльність В.П.Шкварця з
опублікованих джерел, про його нагороди, премії, відзнаки та ін.
Четвертий розділ “Хронологічний покажчик основних друкованих
праць В.П.Шкварця” включає понад 300 бібліографічних описів
праць за різні роки. Останній, 5-й, розділ по суті є продовженням
попереднього, бо в ньому подано також основні науково-популярні і
публіцистичні праці та прирівняні до них його радіо- і телевізійні
виступи. Всього покажчик містить майже 500 праць вченого-історика.
Все це вміщене дозволяє у певній повноті представити
багатогранність творчого та наукового шляху В.П.Шкварця, його
вагомий науковий і публіцистичний доробок. Для зручності
користування покажчик розташовано за абеткою, нерідко – поза нею
через вагомість публікацій. Бібліографічний опис та скорочення слів
здійснено у відповідності з Державними стандартами України. Опис
матеріалів проведено за правилами сучасного українського
правопису. Добір матеріалу завершено у червні 2005 року.
Довідковий апарат видання складається зі вступу “Від укладача”,
вступної статті М.О.Багмета, розділу “Валентин Павлович Шкварець.
Основні віхи життя й діяльності”.
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Професор В.П.Шкварець добре знаний, по суті, свій у колективі
нашого державного гуманітарного університету ім. П.Могили. Адже
він працював професором-сумісником з перших днів створення
університету (з 1 вересня 1996 року), входив до його Вченої ради,
завідував кафедрою, виступав з доповідями на наукових
конференціях і читаннях. Багаторазово очолював державну комісію
на держіспитах на політичному факультеті. Сьогодні виконує
обов’язки члена Спеціалізованої вченої ради для захисту
кандидатських дисертацій з політичних наук, входить до редколегії
фахового наукового збірника з історії та ін.
За минулі 9 років у видавництві МДГУ ім. П.Могили вийшло 6
його монографій, навчальних посібників, підручник. Серед них –
“Історія України” (1997), що був першим виданням такого типу у
нашому закладі, монографія про І.Л.Борщака (2002), навчальні
посібники з грифом МОНУ “Історія рідного краю.
Миколаївщина” (2004), “Б.М.Мозолевський. Життя і
творчість” (2004), “Історія держави і права України” (2005), а також
підручник з грифом МОНУ “Миколаївці: визначні історики і
краєзнавці минулого” (2005). За цей час у наших фахових часописах
світ побачили кільканадцять його статей та ін.
Висловлюємо подяку Валентину Павловичу за надання списку
опублікованих праць та ґрунтовну і всебічну допомогу в укладанні
покажчика. Сподіваємося, що це видання стане у нагоді науковцям,
студентам, викладачам і всім, кого приваблюють і цікавлять проблеми,
пошуки та досягнення у галузі історії професійної освіти в Україні.

Проректор з наукової роботи МДГУ ім. П.Могили,
кандидат технічних наук, професор
О.П.Мещанінов
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