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ПРО ЗНАНОГО УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА,  
ПЕДАГОГА, ВЧЕНОГО 

 
Академік Української академії історичних наук, заслужений діяч 

науки і техніки України, двічі лауреат премії ім. М.М.Аркаса, доктор 
історичних наук, професор Шкварець Валентин Павлович є знаним і 
відомим в Україні дослідником. 

В його науковому доробку близько 500 наукових монографій, 
посібників та підручників. За його редакцією побачили світ більше 
120 наукових праць українських дослідників і науковців. 

У працях В.П.Шкварця, як і багатьох інших вчених, нові сюжетні 
ліні ї  і  повороти  певною  мірою  залежать  від  попередньо 
напрацьованого матеріалу. Існує, щоправда, вододіл, який поділяє 
всю, як і багатьох інших сучасних гуманітаріїв-дослідників, його 
проблематику на дві якісно різні частини. Це – кінець 1980-х років. 
Зрештою, це властиво всім українським вченим, які відтоді не 
припинили творчої діяльності. 

З травня 1991 року Валентин Павлович працює  у вищих 
навчальних закладах Миколаївщини. З його приходом на науково-
педа-гогічну роботу в Миколаївський педагогічний (нині – державний 
університет ім. В.О.Сухомлинського) з’явились сміливі історичні 
розробки з нових, раніше закритих, тем. Саме завдяки зусиллям 
Валентина Павловича побачили світ уже в 1992 р. книги “Історія 
України”, “Українська культура” та ін. 

Саме в названому навчальному закладі  він став першим 
завідувачем кафедри українознавства, першої такої кафедри не тільки 
в Миколаєві, але у Південноукраїнському краї. Незабаром він також 
став членом редколегій і науковим редактором більш як півдесятка 
місцевих і центральних видань. 

За багаторічну плідну працю 19 червня 2000 року Валентин 
Павлович Указом Президента України був удостоєний почесного 
звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, ще через рік був 
обраний дійсним членом Української академії історичних наук 
України. Вже багато років він систематично виступає опонентом при 
захисті дисертацій історичного і політологічного напрямків, а також 
науковим консультантом з докторських дисертацій. 

У “Хронологічному покажчику” праць занотовано близько 
півтисячі назв праць В.П.Шкварця. Серед них – до 150 науково-попу-
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лярних і публіцистичних виступів. Вчений надає особливого значення 
діалогу з читачами, а це найкраще виходить, коли використовуються 
шпальти засобів масової інформації. Проте найбільш цікава частина 
доробку В.П.Шкварця – це публікації в наукових і громадсько-
політичних часописах, вчених записках, наукових збірниках та ін. 

На прикладі яскравої наукової діяльності В.П.Шкварця можна 
бачити, наскільки розширилася тематика досліджень, як розширилося 
застосування праці вченого. 

Відзначаючи 70-річчя від дня народження, 55-річчя трудової 
діяльності та 42 роки праці на науковій ниві у вищих навчальних 
закладах України В.П.Шкварця, ми хочемо побажати йому міцного 
здоров’я та нових творчих успіхів в історичній науці. 

 
 
 
 
Директор Миколаївського навчально-наукового інституту 

Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, доктор 
історичних наук, професор, дійсний член Української академії 
історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 
премії ім. М.М.Аркаса 
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