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вул. 68 Десантників, 10. 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миколаївського 
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 Вчений секретар 
Спеціалізованої Вченої ради                  А.К. Лозовський 





Титульний аркуш машинописного екземпляра  
“Історії України-Русі” М.М. Аркаса 





Микола Миколайович Аркас з онуком Миколою 



Зовнішня обкладинка однієї з перших, виданих  
в Україні у 1991 році, історичних праць Іллі Борщака 



Друга титульна сторінка історичної праці Іллі Борщака,  
виданої в 1991 році у Львові 



Зовнішня обкладинка книжки “Іван Мазепа”,  
у якій вміщено доповідь Іллі Борщака про гетьмана 

 на святочній академії наук товариства ім. Т.Г. Шевченка  
11 вересня 1932 р. у Львові 



Друга (внутрішня) обкладинка книги “Іван Мазепа”  
з доповіддю І. Борщака 11 вересня 1932 року у Львові 





Київ 
«Наукова думка» 

1979 



Обкладинка першої книги віршів Б.М. Мозолевського 
“Начало марта”К.: Радянський письменник,  

1963. 120 с.; 43 вірші) 



Обкладинка збірки поезії Б.М. Мозолевського “Шиповник: 
Стихи” (К.: Видавництво ЦК ЛКСМУ “Молодь”,  

1967. – 91 с.; 57 віршів) 



Обкладинка збірки поезії Б.М. Мозолевського “Кохання  
на початку осені: Вірші, поеми” (К.: Радянський письменник, 

1985. – 132 с., 51 вірш) 



Обкладинка збірки поезій Б.М. Мозолевського  
“І мить як вік... Поезії” (К.: Дніпро, 1986. – 113 с.; 55 віршів) 



Обкладинка останньої збірки поезій Б.М. Мозолевського 
“Дорогою стріли: Поезії” (К.: Радянський письменник,  

1991. –152 с.; 78 віршів) 











Так виглядає обкладинка книги В.І. Стрельського “Історія Ми-
колаївщини” в машинописному рукописі (1945 р.) обсягом 142 с. 
Зберігається в краєзнавчому відділі Миколаївської обласної дер-
жавної наукової універсальної бібліотеки імені О. Гмирьова. 

Досліджується історія Миколаївщини з найдавніших часів до 
революції 1905-1907 рр. 

Про книгу ІІ та наступні книги поки що нічого не відомо. 
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Петро Дмитрович Мущинський нeзадовго до своєї кончини  
21 грудня 1990 р. 



П.І. Вейнберг 

Ось деякі зразки дещо жартівливої, можна сказати, поезії 
Вейнберга, “легкий” його стиль... Подаємо, щоб мати наразі 
хоч деяку уяву про цього автора як літератора-поета. А істо-
ричну його спадщину ще тільки на часі виявити і вивчати. 

Он был титулярный советник, 
Она  генеральская дочь. 
Он робко в любви объяснился, 
Она прогнала его прочь. 
 
Попел титулярный советник 
И пьянствовал с горя всю ночь  
И в винном тумане носилась 
Пред ним генеральская дочь... 

(1859) 



Василь Михайлович Фідровський 



Борис Мозолевський: спомин  
вченого-історика, колеги-археолога 

В.Н. Станка про окремі штрихи  
з його життєдіяльності* 

 

Я, Станко Володимир Никифоро-
вич, уродженець колишнього села Тер-
нівка, донедавна передмістя, а тепер 
мікрорайону м. Миколаєва, походжу з 
болгарів, маю тісні і постійні наукові 
та інші контакти з болгарськими вче-
ними, митцями, простими людьми. 

Водночас – громадянин і без будь-
якої фальші, бравади чи самозвеличен-
ня – патріот України, знаю, люблю і 
ціную як все болгарське, так і україн-
ське: чи то мову, літературу, чи то фо-
льклор, звичаї і традиції та ін. Одноча-
сно все життя маю неусипну наснагу, 
звідки черпаю енергію та натхнення і 
силу: це  наука, історія і, передусім, 
археологія та етнологія. 

Закінчив із золотою медаллю Тернівську середню школу (нині – 
Миколаївська ЗОШ № 16). Однак не зміг продовжити навчання в 
теперішньому Українському національному університеті корабле-
будування ім. адмірала С.Й. Макарова, хоч його ректором був мій 
рідний дядько з Тернівки Віктор Михайлович Бузник – відомий 
український вчений-корабел, доктор технічних наук, професор, 
член-кореспондент АН України. І сталося це через мій дуже слаб-
кий зір ще з дитинства. А переступити закон, грубо порушити іс-
нуючі положення щодо тодішнього вищого навчального закладу, 
тісно пов'язаного з обороною країни, ніхто з родини не вважав за 
можливе. 

Так сталося, що став студентом спочатку історико-філологічного 
факультету університету в м. Ростові-на-Дону, де закінчив 2 перших 
курси. На початку 60-х років XX ст., пригадую, на Дону було дуже 
неспокійно, мала місце через нестатки продовольчих харчів, утиски і 
переслідування дисидентів, вільнодумства серед молоді, передусім 

 

Володимир Никифорович  
Станко 
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студентської, розстріл робітничого походу демонстрації в Новочерка-
ську та ін. надзвичайно напружена обстановка. Земляки-студенти в 
цих умовах вирішили повернутися ближче до рідних країв, в Україну. 
Так і я став студентом ІІІ курсу історичного факультету тепер уже Оде-
ського університету. 

Після здобуття вищої освіти історика, зі спеціалізації 
“Археологія”, працював науковим співробітником Одеського архео-
логічного музею. Згодом звідти вступив до аспірантури Інституту 
археології Академії наук України. Там же продовжував працювати 
після її завершення, захистив кандидатську дисертацію. Зрештою, 
через невирішення житлової проблеми прийняв пропозицію одеси-
тів, став викладачем істфаку рідного університету, затим захистив 
докторську дисертацію, одержав вчене звання професора. На тому 
самому місці де і тружуся. Трохи допомагаю викладати і Миколаїв-
ському державному університету ім. В.О. Сухомлинського. 

А тепер ближче до суті. 
Бориса Мозолевського – мого ровесника, старшого від мене на 

якихось 2,5 місяця, я спочатку деякий час, як говорять, просто 
“спостерігав”. Відверто кажучи, коли він з’явився дещо пізніше 
після мене в Інституті археології, я зразу ж запримітив його: неви-
сокий, кремезний, з пишною шевелюрою, якимось світлим, я б на-
віть сказав, просвіченим, лицем. Уся його зовнішність, він сам зра-
зу ж приваблювали до себе оточуючих чи співрозмовників. Я запи-
тав своїх колег по ремеслу: хто це? Мені відповіли: поет, письмен-
ник, працює в скіфському відділі в О.І. Тереножкіна (я ж трудився 
у палеонтологічному). З часом я познайомився і дізнався ближче й 
більше про нового учня Олексія Івановича Тереножкіна, відомого 
тоді скіфолога не тільки в Україні, але й у колишньому Радянсько-
му Союзі. 

Здається, на цьому моя перша цікавість була цілком задоволе-
на. До того ж він не палеолітчик, як я, та й наші робочі і наукові 
інтереси досить розходяться, просто вони виявилися різними, що 
не могло не позначитися на, як кажуть, частоті і глибині нашого з 
ним спілкування. 

Минуло все ж таки багато років. З плином часу залишають па-
м’ять окремі деталі, стираються подробиці. Скажімо, сьогодні ме-
ні непросто згадати, коли і як познайомив мене з Борисом мій бли-
зький товариш і друг, однокурсник ще по Одеському університету, 
тоді вже і колега по Інституту археології України Іван Черняков. 
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До речі, останній взагалі швидко і просто сходився з людьми, чого 
не можу, особливо в молодості, сказати про себе. 

Між тим, у Івана з Борисом був і спільний інтерес – поезія, лі-
тературознавство. 

В наступному всі ми дуже часто бували в археологічних експе-
диціях (на розкопках), зустрічі не були частими, епізодичними, 
але більш змістовними. Бо обмінювалися своїми здобутками, щось 
прогнозували, очікували, з властивими молоді молодечим запа-
лом, максималізмом і надіями, мріями, говорили про своє майбут-
нє, великі відкриття, знахідки... 

І все ж “посиденьки” наші були нетривалими: кожний з нас, як і 
Борис, завжди кудись поспішав. Принагідно Борис дуже багато 
працював з редакціями у видавництвах, у нього були відмінні від-
носини з їх працівниками, особливо, пригадується, з дівочо-
жіночою їх частиною: повсякчасна галантність, уважність і увага, 
жарти, дотепне слово... Чи не тому і свою долю, Віру, розшукав 
він саме в цьому цеху... Часто стрічався з поетами і письменника-
ми. 

У спілкуванні Борис запам’ятався як своєрідний сперечальник. 
При цьому він часто звертався до поезії, літературних образів. Сло-
вом, до кишені за словом не ліз. Іноді він міг різко перервати диску-
сію-суперечку, вважаючи її безглуздою. 

Багато хто з нас, вочевидь, вважали, що Борису везе в житті. 
Його талант і вперта, виснажлива праця компенсувалися, вірні-
ше, доповнювалися везінням як на хороших друзів, так і на архео-
логічні удачі. Останнє везіння особливе. Думається, воно було 
обумовлене насамперед багаторічною працею на благо археоло-
гії, і остання йому була вельми вдячна. Після знахідки знамени-
тої Скіфської пекторалі його авторитет, популярність і слава як 
археолога різко зросли. Правда, у нас в археології, мені здається, зви-
чайно, мабуть, як і в інших галузях і сферах, ті, яким везе, завжди зна-
ходяться в подвійному становищі – хтось по-доброму радіє і щи-
ро, чисто по-людськи заздрить. Інший завидує недобрими заздро-
щами. Оцих других у Бориса було набагато більше. 

Проте все це не завадило Б. Мозолевському підготувати, на-
приклад, прекрасне видання про знахідки у “Товстій Могилі”, а 
також подати їх прекрасний показ, опис і тлумачення чи мірку-
вання. А візьміть праці “Скіфський степ” та ряд інших. 

В 70-ті роки XX ст. я залишив Київ. Наші зустрічі стали епізо-
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дично-випадковими. Про те, як склалося його подальше творче життя, 
я дізнавався переважно з його праць та повідомлень засобів масової 
інформації, розповідей археологів. Однак уже не з особистого спілку-
вання. Звичайно, це вже не цікаво. 

І раптом, як і завжди в таких випадках, телефонний дзвінок І. Чер-
някова в Одесу з Києва: “Бориса вже немає...” Це застало мене знена-
цька. Скажу відверто і відкрито: на той час у цій щоденній біготні, в 
цьому шаленому світі – лекції, семінари, іспити, всілякі збори, експе-
диції, написання наукових матеріалів, бібліотеки, праця з дипломника-
ми, аспірантами, підготовка докторської дисертації, а ще ж і родина, 
троє синів та багато іншого призвели до того, що я тривалий час навіть 
не знав, що він довго і важко, смертельно хворів, Борис в моїй пам’яті 
залишив світлий слід, як і всі талановиті, яскраві люди. Він як магні-
том притягував до себе людей. Прикметно, що водночас приходять в 
голову думки, коли велике, як кажуть, бачиться на віддалі, що, на мій 
погляд, Б. Мозолевський багатьох близько до себе не підпускав, три-
мав їх на відстані. Він більше жив своїм внутрішнім життям. Тільки 
жаль, що він пішов від нас дуже рано і важко, що його серед нас біль-
ше нема. 

 
В.Н. Станко 

24 лютого 2004 року, 
м. Одеса, істфак 
Національного університету 
ім. І.І. Мечникова (вул. Щепкіна, 12)  

 
Записав В.П. Шкварець 

* Напередодні 10-х роковин від кончини Б.М. Мозолевського на прохання 
професора В.П. Шкварця деякими споминами про нього поділився колишній 
миколаївець, тепер одесит, доктор історичних наук, професор, відомий украї-
нський археолог, лауреат Державної премії України 2002 р. за низку праць з 
давньої історії і археології України, керівник авторського колективу і автор 
першої після 1914 р. “Історії Одеси” (Одеса: Видавництво “ДРУК”, 2002. – 
558 с.; 35 друк. арк.; наклад –2000 примірників; Видана до 65-річчя утворення 
Одеської області) Володимир Никифорович Станко (1937 р.н.). 

Він свого часу працював разом з Б.М. Мозолевським в Інституті археоло-
гії АН України. Пізніше багато років і донедавна був деканом історичного 
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факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, нині – про-
фесор такого  ж факультету МДУ ім. В.О. Сухомлинського, тривалий час, беззмін-
ний голова Спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських і докторських 
дисертацій з історії України і всесвітньої історії. Багато докладає зусиль для підго-
товки історичних кадрів, їх наукового зростання. Ніколи не залишаються поза його 
увагою та турботою і земляки-миколаївці. Досить сказати, що тільки в лютому 
2004 p., приміром, троє миколаївських істориків, викладачів вузів Т.В. Березовсь-
ка, С.М. Боган і А.М. Фесенко захистили кандидатські дисертації саме на цій раді. 
Зрозуміло, що не без ініціативи і старань В.Н. Станка членами цієї ради були 
миколаївські професори-історики Г.Г. Черних, В.П. Шкварець. Офіційними 
опонентами на захистах регулярно виступають як названі двоє, так і інші знані 
історики з Миколаєва, професор М.М. Шитюк, доцент Н.В. Шевченко та деякі 
інші. 

На пропозицію В.П. Шкварця зразу ж познайомитися з читачами-земляками 
коротенькою розповіддю особисто про себе і розпочав власний спогад В.Н. Стан-
ко. 
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Борис Миколайович Мозолевський 
останніх років життя 
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Миколаївець М.М. Шитюк  
про відомого українського історика  

з Первомайщини  
Володимира Тимофійовича Позняка* 

  

Володимир Тимофійович Позняк Микола Миколайович Шитюк  

Дійсно, хоч я, М.М.Шитюк, років на 20 з лишком і молодший 
від Володимира Тимофійовича, проте чимало спілкувався з ним, 
його родиною, дружиною, яка на початку березня 2004 р. відійшла 
в інший світ і похована в Києві. Як і мій молодший брат Василь, 
лікар-хірург, тепер киянин, підтримуємо постійні стосунки з діть-
ми В.Т. Позняка – донькою Оленою, кандидатом історичних наук, 
доцентом Національного педагогічного університету ім. М. Драго-
манова, та сином Олексієм – доктором географічних наук, провід-
ним спеціалістом Інституту географії НАН України. 

Так, мені багато відомо про цього визначного односельця з на-
шого села Лиса Гора Первомайського району на Миколаївщині. 
Адже і він, і його родина, яка проживала в будинку по вулиці Па-
січній, 1 (і тепер така ж адреса), були нашими сусідами. Із бага-
тьох розповідей і споминів моєї мами-пенсіонерки, колишньої 
вчительки, яка дотепер проживає в рідному селі Лиса Гора, сусідів 
і просто односельців я багато чого дізнався про цю просту селян-
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ську працелюбну і життєрадісну, водночас багато в чому стражден-
но-нужденну родину: війна, голоди, холоди... З війни так і не повер-
нувся його батько. 

Щодо себе, то народився я в Лисій Горі в 1953 році. Рано зали-
шився без батька. Після Лисогорівської школи закінчив Новобузьке 
педагогічне училище, затим вчителював. Після історичного факуль-
тету столичного університету ім. Т. Шевченка вчителював, довело-
ся скуштувати навіть директорського хліба в одній зі шкіл нашого 
краю. Згодом трудився у владних структурах Первомайщини. Слу-
жив у армії. Відмінник народної освіти України (1999). 

Після аспірантури того ж Київського університету ім. Т. Шевче-
нка і захисту кандидатської дисертації з історії України з 1993 р. 
працюю у вищих навчальних закладах м. Миколаєва: спочатку в 
аграрному, потім – в морському технічному університетах, Микола-
ївській філії НаУКМА. До середини лютого 2004 р. завідував кафед-
рою сучасної історії України Миколаївського державного універси-
тету ім. В.О. Сухомлинського. В травні 2001 р. захистив в Інституті 
історії України НАН України докторську дисертацію. У 2002 р. 
став заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом премії 
ім. М.М. Аркаса. Ще через рік був обраний дійсним членом Українсь-
кої академії історичних наук, став професором. 

Маю понад 150 наукових праць, у тому числі кілька десятків 
монографій, книг, навчальних посібників та ін. Коло наукових інте-
ресів – актуальні проблеми історії України, зокрема, такі виключно 
гострі питання, як масові репресії, терор і голодомори. Ряд видань 
побачили світ і за кордоном. 

Займаюсь і громадською діяльністю. Так, лише останнім часом 
на громадських засадах був керівником авторських колективів істо-
риків, політологів та ін. миколаївських вузів з написання книг: Лі-
топису історичних подій в нашому краї до 65-річчя утворення Ми-
колаївської області, історії голодомору в Миколаївському краї (до 
70-річчя цієї трагедії), Миколаївщини в роки Другої світової війни 
(до 60-річчя її визволення від німецько-румунської окупації). 

З 18 лютого 2004 р. виконую обов’язки директора Миколаївсь-
кого навчально-наукового центру Одеського національного універ-
ситету ім. І.І. Мечникова, з 22 квітня 2004 р. – Миколаївського на-
вчально-наукового інституту того ж університету. 

А тепер, нарешті, знову повернемося до головного в нашій бесіді 
– до Володимира Тимофійовича Позняка. 
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Отож, майбутній відомий український історик народився 21 ве-
ресня 1930 р. в селі Лиса Гора. Як уже говорилося, наші родини 
проживали поруч, сходилися й наші присадибні ділянки. Після від-
мінного закінчення Лисогорівської середньої школи Володимир 
Тимофійович продовжив навчання на історичному факультеті Київ-
ського (тоді державного) університету ім. Т. Шевченка. Після успі-
шного його закінчення п'ять років працював у музейних установах 
м. Києва. Саме тут, як і на студентській лаві, дедалі більший хист та 
інтерес виявляв до науково-дослідної діяльності. 

Початок 1960 р. круто змінив зміст і характер його роботи і 
занять. Адже в наступному з травня 1960 і до своїх останніх днів 
осені 1993 р. все його життя, діяльність та творчість будуть тісно 
пов'язані виключно з Київським університетом: спочатку завіду-
вач навчально-методичним кабінетом кафедри історії КПРС, за-
тим був асистентом, старшим викладачем, з 1966 р. – кандидат 
історичних наук, з 1967 р. – доцент тієї ж кафедри гуманітарних 
факультетів. У жовтні 1981 р. захистив докторську дисертацію, а 
в 1982 р. став професором. Працював заступником завідувача ка-
федри, вченим секретарем Вченої ради університету. Незадовго 
до своєї передчасної кончини вже в нових історичних умовах, за 
незалежної Української держави, йому було присвоєно почесне 
звання заслуженого працівника вищої школи України.  

В.Т. Позняк викладав такі навчальні предмети: “Історія 
КПРС”, “Політична історія XX століття”, “Історія України”, вів 
ряд спецкурсів з партбудівництва та ін. 

Викладацьку роботу поєднував із науково-дослідною діяльніс-
тю. Так, кандидатську і докторську дисертації він підготував, як 
кажуть у таких випадках, без відриву від виробництва, тобто без 
аспірантури, докторантури чи переведення на посаду старшого нау-
кового співробітника, без стажування чи творчої відпустки. Він при 
цьому встигав керувати науковою роботою студентів, аспірантів, 
пошукачів. Підготував 18 кандидатів історичних наук. Був і зали-
шається автором доброго десятка монографій і книг, півтора десят-
ка брошур, багатьох статей тощо. Загалом мав більше 100 наукових 
публікацій загальним обсягом близько 200 друкованих аркушів. 

В.Т. Позняк активно займався громадською діяльністю. Був чле-
ном двох Спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і 
докторських дисертацій з історії України та всесвітньої історії, вхо-
див до редакційних колегій ряду всеукраїнських наукових збірни-
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ків. Працював членом президії і головою науково-медичної ради 
Київського міського правління товариства “Знання”. 

Володимир Тимофійович залишився у пам'яті тих, з ким він 
співпрацював, спілкувався, скромною, високотактовною, водночас 
принциповою, вимогливою і справедливою людиною, і передусім 
до себе; водночас виділявся простотою і доступністю, якоюсь лю-
дяністю, інтелігентністю і демократизмом. Користувався у свого 
оточення, колег і знайомих неабияким авторитетом і повагою. Я б 
сказав, був своєрідним кумиром наукової молоді. 

Попереду в нього для реалізації було чимало планів і задумів. 
Однак сталось неочікуване, коли в розквіті творчих зусиль невбла-
ганна смерть дуже рано вирвала його з наших лав і забрала до себе. 
А ми, тоді зовсім молоді історики-науковці, разом із широкою уні-
верситетською та столичною громадськістю, віддали своєму вчите-
лю і наставнику велику шану і визнання. Затим перенесли і похова-
ли його прах на місці вічного спокою в Пантеоні української куль-
тури – Байковому цвинтарі в Києві. 

На завершення розмови скажу однозначно: нехай буде пам’ять 
про мого визначного наставника і порадника, великого земляка, 
визначного  історика  України  Володимира Тимофійовича Позняка 
незабутньою і вічною. 

22 березня 2004 року,  
м. Миколаїв, Навчально-науковий центр  
Одеського національного університету 
ім. І.І. Мечникова  
(вул. Морехідна, 2-а) 

М.М. Шитюк  

Записав В.П. Шкварець  

* Готуючи цей підручник до видання, його авторові у спілкуванні з проф. 
М.М. Шитюком стало відомо про спільного знайомого, відомого українського 
історика, професора Володимира Тимофійовича Позняка, якого він свого часу 
добре знав, чимало різних порад і рекомендацій, побажань одержав від нього. 
Зрештою, все це в подальшому сприяло і М.М. Шитюку на шляху його станов-
лення як фахового історика найвищої кваліфікації. 



143 

Миколаївці: визначні історики і краєзнавці минулого 

На пропозицію проф. В.П. Шкварця розпочати власний спомин про 
проф. В.Т. Позняка коротенькою автобіографічною довідкою про себе 
проф. М.М. Шитюк люб'язно погодився ще раз через друковане слово позна-
йомитися з читачами, передусім студентського загалу. Водночас повести конк-
ретну мову ще про одного знаного в Україні історика минулого, яким був, є і 
залишається назавжди в пам'яті земляків, українських істориків доктор історії, 
професор тепер Київського національного університету ім Т. Шевченка Воло-
димир Тимофійович Позняк. 
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Окремі відомості про автора  
підручника професора Шкварця В.П. 

 

Шкварець Валентин Павло-
вич (25.10.1935) – уродженець  
міста Кам’янки, що на Черкащині, 
розташованого між містами Смі-
лою і Чигирином (Черкащина) і 
Олександрівкою (Кіровоградщи-
на). З тієї історичної Кам'янки, що 
є тепер Національним заповідни-
ком України, це колишнє рангове 
володіння Богдана Хмельницько-
го, затим перейшло у власність 
правителя Південної України кня-
зя Г.О. Потьомкіна. Зрештою, цей 
миколаївський вельможа подару-
вав мальовниче містечко своїй 
племінниці К.М. Самойловій – 
вдові М.С. Раєвського, котра зго-
дом вийшла другим шлюбом за сина прославленого партизана Де-
ниса Давидова. Це Кам'янка, де діяла одна з трьох управ (філій) Пі-
вденного товариства декабристів в Україні, де регулярно бував, по-
довгу проживав під час південного заслання О.С. Пушкін, де гостю-
вав у своєї любимої сестри Олександри П.І. Чайковський, яка була 
одружена з сином декабриста Л.В. Давидовим... Діяли тут загони і 
гайдамаків, і отаманів Чучупаки, Хмари з Холодноярської республі-
ки. Побувала колись Кам'янка і в Київській губернії, Київській і 
Кіровоградській областях, а тепер хоч і рядовий, але й потужний 
районний центр Черкаської області... Тут на кожному кроці історія, 
пам'ятки культури та історії, що викликає неабиякий інтерес у кож-
ного небайдужого, залюбленого в рідний край, його історичне ми-
нуле... 

У молодших класах навчався у школі села Ревівка, поблизу Ка-
м'янки, в рідному селі батьків. Згодом закінчив сім класів Михай-
лівської середньої школи № 1 Кам’янського району (1950), Черка-
ське педагогічне училище (1954), вчителював у Кам’янській серед-
ній школі № 3 (1954-1959), служив у армії (1954-1957). Закінчив у 
1963 році Чернівецький національний університет ім. Ю. Федькови-
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ча, а затим там же викладав у 1963-1965 pp. Після аспірантури (1965-
1967) Київського національного університету ім. Т. Шевченка був до 
1973 р. на викладацькій роботі за призначенням Міністерства вищої 
освіти України в Тернопільській академії народного господарства. За-
відував відділом науки та навчальних закладів Тернопільського обко-
му партії (1972-1984). До 1991 року – завідувач кафедри Тернопільсь-
кої медичної академії ім. І. Горбачевського. Затим з травня 1991 р. – 
завідувач кафедри Миколаївського державного університету ім. В.О. 
Сухомлинського, а з вересня 1998 р. – Одеського національного уні-
верситету ім. І.І. Мечникова (Миколаївський навчально-науковий 
центр, з 22.04.2004 р. – інститут), одночасно дотепер – професор Мико-
лаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили ком-
плексу “Києво-Могилянська академія” з часу початку його функціону-
вання – з 1 вересня 1996 р. Нині – професор, завідувач кафедри украї-
нознавства Миколаївського навчально-наукового інституту (з 22 квіт-
ня 2004 р.) Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, 
голова Вченої ради інституту, завідувач кафедри українознавства. 

З 1968 року – кандидат історичних наук, доцент (1969), доктор 
історичних наук (1989), а з 1990 року – професор. Потім з березня 
1999 року – дійсний член Української академії історичних наук. 

Заслужений діяч науки і техніки України (з червня 2000 року). Двічі 
(1996 і 2002 роки) лауреат культурологічної премії ім. М.М. Аркаса. 

У 1990 році колишнім Державним комітетом СРСР з народної осві-
ти був відзначений медаллю та дипломом відмінника вищої школи – 
“За відмінні успіхи в розвитку вищої освіти в СРСР”. 

Нагороджений орденом “Знак Пошани” (1979), медалями “За до-
блесну працю” (1970), “За трудову відзнаку” (1983), “Будівничий 
України” (2003). 

Проф. В.П. Шкварець – автор більше 450 наукових, навчально-
методичних та науково-популярних праць, з них понад 60 монографій, 
книг, підручників і посібників. 

Член Спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських і док-
торських дисертацій з історії України та всесвітньої історії при Одесь-
кому національному університеті ім. І.І. Мечникова та кандидатських 
дисертацій з політичних наук при Миколаївському державному гума-
нітарному університеті ім. П. Могили. 

Серед багатьох тисяч його вихованців – професори, академіки, 
доценти з числа істориків, економістів, мовознавців, медиків, дер-
жавні і громадсько-політичні діячі, ректори вузів та ін., зокрема, 
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такі як Павло Іванович Гайдуцький, Василь Михайлович Олійник, 
Микола Іванович Сивульський, Олександр Іванович Скічко, Юрій 
Федорович Ковальков, Володимир Іванович Мороз, Сергій Ілліч 
Юрій, Віктор Андрійович Ющенко та ряд інших. 

Член редколегій, ведучий ряду рубрик часописів “Вересень”, 
“Джерело”, “Краєзнавчий альманах”, обласного видання 
“Реабілітовані історією”, фахових та інших наукових збірників з 
історії і політології ОНУ ім. І.І. Мечникова і МДГУ ім. П. Могили, 
газети Миколаївської крайової організації Всеукраїнського това-
риства “Просвіта” “Аркасівська вулиця”, член керівництва Науко-
во-методичної ради при Миколаївському управлінні освіти і нау-
ки облдержадміністрації, член комітету з присудження премії ім. 
М.М. Аркаса. 

Безпартійний, член Всеукраїнського товариства “Просвіта”. 
Коло його наукових інтересів: дослідження актуальних проблем 

з історії України, історичного краєзнавства, історії держави та пра-
ва України, історії української еміграції, етапів українського держа-
во- і правотворення, історії української та зарубіжної культури то-
що. 

Дружина – вузівський фахівець з німецької філології, донька –
лікар-підприємець, син  економіст, організатор і керівник, управ-
лінець меблевого виробництва. 


