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Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України за понад столітню історію 
свого існування зробив гідний внесок у розвиток 
вітчизняної аграрної освіти і науки, справу підго-
товки конкурентоспроможних фахівців для україн-
ської держави.

До формування гармонійно розвиненої особис-
тості майбутніх професіоналів-аграріїв долучається 
й кафедра історії і політології, на якій плідно працю-
ють вихованці історичного факультету Національ-
ного педагогічного університету імені М. П. Драгома-
нова: кандидати історичних наук, доценти Станіслав 
Живора (випускник 1981 р.), Наталія Кравченко 
(1990), Людмила Лановюк (2000), канд. іст. наук, 
ст. викл. Дмитро Рибченко (1993).

Аспірантуру Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України у різні роки 
закінчили вихованці НПУ ім. М. П. Драгоманова: 
канд. іст. наук, директор СШ № 67 м. Києва Валерій 
Корнієнко (1980), канд. іст. наук, доц. Національного 
технічного університету України «Київський полі-
технічний інститут» Анна Махінько (2000), Марія 
Поливач (2011).

Історики-драго ма нів ці Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України, в 
межах реалізації комплексної програми «Аграрний 
розвиток України і зарубіжних країн: історичний 
досвід і сучасні тенденції», виконання ініціативної 
програми «Соціально-економічний та суспільно-полі-
тичний розвиток України: аграрний аспект», активно 
досліджують аграрні проблеми у документах полі-
тичних партій та рухів України; участь громадських 
організацій у реформуванні форм власності та госпо-
дарювання в аграрному секторі економіки України; 
особливості становлення і розвитку нової виробни-
чої та соціальної інфраструктури у сучасному укра-
їнському селі; історію вітчизняної сільськогосподар-
ської освіти та науки.

Кафедра історії і політології Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування  України 

багато років плідно співпрацює з науковими уста-
новами Національної академії наук  України, Націо-
нальної академії аграрних наук України, провідними 
університетами країни в організації наукових та про-
світницьких заходів. Серед них провідне місце посі-
дає Інститут історичної освіти НПУ ім. М. П. Драго-
манова. Cпільними зусиллями науковців Інституту 
історичної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова, НУБіП 
України і Національної наукової сільськогосподар-
ської бібліотеки НААН України з 2011 р. видається 
фаховий науковий журнал «Вісник аграрної істо-
рії», у якому публікуються статті проблемно-поста-
новчого і узагальнюючого характеру, де відображено 
результати досліджень з різних проблем аграрної 
історії України, всесвітньої історії, історії науки і тех-
ніки, розвитку аграрної освіти та науки в  Україні.

Історики-випускники історичного факультету 
1980–2000-х рр. Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова щиро вдячні профе-
сорсько-викладацькому складу за знання, які вони 
отримали в стінах альма-матер.
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