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С. Ф. ПАВЛЕНКО, Н. А. КОЛОМІЄЦЬ*

ІСТОРИК ІЗ ДУШЕЮ ПОЕТА:
МИКОЛІ ГРИГОРОВИЧУ ЩЕРБАКУ – 70!

2019 рік є ювілейним для відо-
мого українського історика, джере-
лознавця, доктора історичних наук, 
професора кафедри архівознавства 
та спеціальних галузей історич-
ної науки історичного факультету 
Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, 
голови Спілки архівістів України 
Миколи Григоровича Щербака. 
15 грудня 2019 р. учений відзначив 
свій 70-й рік народження. 

Народився майбутній вчений 
15 грудня 1949 р. у с. Копіювате 
Канівського р-ну на Черкащині, 
з дитинства виявляв прагнення до 
знань, науки, тому після закінчення 
Миронівської середньої школи № 1 

вступив до Київського оптико-механічного технікуму, в якому навчав-
ся протягом року. 1968 р. був призваний до лав Радянської армії. Під 
час проходження строкової служби проявилися найкращі риси юнака – 
серйозне ставлення до виконання обов’язків, за що він у 1970 р. був 
відзначений командуванням та нагороджений медаллю «За військову 
доблесть» за вдале розмінуванню об’єкту. Прагнучи здобути вищу 
освіту, 1971 р. вступив на історичний факультет Київського державно-
го університету ім. Т. Г. Шевченка, котрий успішно закінчив у 1976 р. 
Потім були роки навчання в аспірантурі (1976–1979) та докторантурі 
(1990–1993). 

Кандидатська дисертація М. Г. Щербака «Матеріали місцевих дер-
жавних установ царизму як джерело вивчення революції 1905–1907 рр. 
на Україні», присвячена дослідженню теми з історичного джерелознав-
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ства, була успішно захищена у Москві в 1985 р. Науковим керівником 
молодого дослідника був багаторічний завідувач кафедри архівознав-
ства, відомий і авторитетний вчений проф. В. І. Стрельський. А вже 
за 8 років, у 1993 р. у Києві Микола Григорович захистив дисертацію 
«Матеріали жандармсько-поліцейських та судово-слідчих установ ца-
ризму як джерело вивчення суспільно-політичної історії України (кі-
нець ХІХ ст. – 1917 р.)» на здобуття наукового ступеня доктора істо-
ричних наук. 

З 1979 р. М. Г. Щербак працює на викладацькій роботі в Київ-
ському університеті: асистент, доцент, професор. З 1979 р. до 1984 р. 
його викладацька і наукова діяльність була пов’язана з підготовчим 
факультетом для іноземних громадян. У 1984–1989 рр. – асистент ка-
федри історії зарубіжних соціалістичних країн, доцент цієї ж кафедри; 
з 1994 р. – професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки; з 2003 р. до 2017 р. – завідувач цієї кафедри.

Очолюючи кафедру архівознавства та спеціальних галузей істо-
ричної науки, вчений значну увагу приділяв організації її наукової 
діяльності, популяризації архівної освіти та науки. За його керівни-
цтва впродовж п’ятнадцяти років продовжувалася традиція організа-
ції та проведення кафедрою наукових Всеукраїнських конференцій – 
Архівознавчих та Джерелознавчих читань. Зазвичай вони присвячу-
валися видатним подіям в історії України, ювілеям вітчизняних полі-
тичних і громадських діячів, учених-архівознавців та джерелознавців. 
Так, 11-ті читання відбулися в 2010 р. і були присвячені 100-річчю від 
дня народження професора В. І. Стрельського – видатного вітчизняно-
го архівознавця та джерелознавця, багаторічного завідувача кафедри 
архівознавства Київського державного університету ім. Т. Г. Шевчен-
ка. 12-ті читання присвячувалися відзначенню 20-ї річниці незалеж-
ності України, 14-ті – 170-річчю створення Київської археографічної 
комісії, 15-ті – 70-річчю створення кафедри архівознавства та спе-
ціальних галузей історичної науки, 18-ті – 100-річчю Української ре-
волюції. 

У читаннях, окрім викладачів, студентів і аспірантів кафедри ар-
хівознавства, інших кафедр історичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, багатьох вітчизняних 
навчальних закладів і наукових інституцій України, активну участь 
брали також провідні вітчизняні фахівці в галузі архівної справи, керів-
ники Державної архівної служби України (Укрдержархіву), працівники 
державних архівних установ України, Українського науково-дослідно-
го інституту архівної справи та документознавства. 

Проф. М. Г. Щербак – автор та співавтор понад 120-ти наукових 
і науково-методичних праць з історії України, джерелознавства, 
архівознавства, історії державних установ. Під його керівництвом 
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підготовлено та захищено 4 докторських і 15 кандидатських дисерта-
цій з проблем історії періодичної преси, цензури, зарубіжної україніки, 
джерелознавства, історіографії, біографістики (праці Т. В. Антончен-
ко, Я. О. Бондарчука, Т. Г. Боряк, С. І. Дегтярьова, Р. О. Загорулька, 
Л. Б. Круглової, О. В. Левчук, Т. В. Печериці, Б. О. Цимбал, І. М. Ших-
ненка, В. В. Юрченко та ін.), сформувалася школа джерелознавців та 
архівістів.

М. Г. Щербак з 2012 р. є членом Колегії Укрдержархіву, заступ-
ником голови Громадської ради при Укрдержархіві, членом Науко-
во-видавничої ради Укрдержархіву (з 2010 р.), спеціалізованої вченої 
ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Київському 
націо нальному університеті імені Тараса Шевченка. Професор входить 
до складу редколегій журналів «Архіви України» (м. Київ), «Сумський
історико-архівний журнал» (м. Суми), «Сіверянський історичний 
архів» (м. Чернігів), «Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Історія» (м. Київ).

М. Г. Щербак викладає нормативні та спеціальні навчальні курси 
бакалаврам і магістрам історичного факультету КНУ імені Тараса Шев-
ченка, зокрема: «Національний архівний фонд: формування та викорис-
тання», «Теорія та методика архівної справи», «Національна політика 
царизму в Україні: джерельна база та історіографія». В різний час ви-
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ступав на міжнародних конференціях у Парижі (Франція), Дебрецені 
(Угорщина), Братиславі (Словакія), читав лекції в університетах Сло-
ваччини, Чехії, Хорватії. 

Плідна праця ювіляра неодноразово була відзначена. Він – лауреат 
премії імені Василя Веретенникова (2000), нагороджений Подякою Ка-
бінету Міністрів України (2009), грамотами Державної архівної служби 
України. 

Особливе місце в діяльності вченого займає сфера його наукових 
інтересів – історія держави і права України, історія державних уста-
нов, джерелознавство, архівознавство, історія, функції та діяльність 
жандармсько-поліцейських і судових установ. Численні розвідки юві-
ляра присвячені саме цим темам, зокрема: «За законом і над законом» 
(з історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи 
в Україні)», «Айсберг. З історії органів внутрішніх справ і державної 
безпеки України», «Документи губернських жандармських управлінь 
як джерело з історії України» тощо. 

Багатолітній досвід викладацької діяльності професора засвідчує, 
що М. Г. Щербак постійно тренує в собі рідкісне чи то вміння, чи 
дар говорити просто про складне, доносити свою думку до широкої 
аудиторії, яка не завжди є фаховою і підготовленою. Микола Григо-
рович – високоосвічений, ерудований фахівець, педагогічний талант 
та блискуча лекторська майстерність якого приваблювала до нього 
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колег і учнів. Студенти, аспіранти, докторанти, молоді викладачі завжди 
з радістю користуються нагодою порадитися з професором не тільки зі 
складних наукових питань, а й просто з життєвих проблем.

У суто людському плані Микола Григорович – доброзичлива, щира 
людина без «хвороби корифеїв» у їх зверхньому ставленні до оточу-
ючих, із почуттям гумору, яка невимушено і легко захоплює своїми 
інтересами інших. Наприклад, відомо, що професор вже давно колек-
ціонує монети і постійно приносить їх на свої тематичні заняття зі сту-
дентами, щоб унаочнити викладення матеріалу. Також Микола Григо-
рович пише чудові вірші (і ліричні, і патріотичні), які заслуговують на 
те, щоб бути опублікованими окремими збірками. 

Колектив кафедри архівознавства та спеціальних галузей історич-
ної науки Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка щиро вітає Миколу Григоровича Щербака зі славним ювілеєм 
і бажає сил, здоров’я, наснаги, невичерпної енергії для втілення у жит-
тя всіх творчих задумів! 
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