
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 
Кафедра була створена на підставі рішення Вченої ради університету від 

01.09.2010 р., внаслідок реорганізації структури Природничо-гуманітарного 
ННІ. Базою для її формування послугував науково-педагогічний потенціал її 
попередників – кафедри історії України і кафедра політології та соціології, які 
мали свою історію і традиції.  
 
Кафедра від минулого до сьогодення 
 

КАФЕДРУ ІСТОРІЇ ОЧОЛЮВАЛИ 
 
КАФЕДРА ІСТОРІЇ КПРС (Українська сільськогосподарська академія)  
 

ВЕЛИЧАЙ Петро Лукич, кандидат історичних наук, 
доцент. Завідувач кафедри 1954–1956 рр.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЮРЧУК Василь Іванович, доктор історичних наук, 
професор, член-кореспондент Академії Наук УРСР. Завідувач 
кафедри 1956–1973 pp. 

 
Учасник Другої світової війни. Має 7 державних нагород: 

3 ордени і 4 медалі. Заслужений працівник вищої школи. 
Закінчив філологічний факультет Київського державного 

університету, аспірантуру при кафедрі марксизму-ленінізму 
цього ж університету. Деякий час очолював кафедру 
марксизму-ленінізму у Київському державному університеті та 
у Монгольському державному університеті (м. Улан-Батор), 
куди був командирований Міністерством вищої освіти СРСР. 

У 1956–1973 рp. очолював кафедру марксизму-ленінізму в УСГА. У 1974 р. 
очолив Інститут історії партії при ЦК КПУ – філіал Інституту марксизму-ленінізму 
при ЦК КПРС.  

Юрчук В.І. автор понад 90 праць, член авторського колективу ряду 
ґрунтовних праць з історії партії та України, член редколегій ряду періодичних 
видань. Займався активною громадською роботою. 
 
 



БЕРЕНШТЕЙН Леонід Юхимович, доктор історичних 
наук, професор. Завідувач кафедри 1973–1991 pp.  
 

Доктор історичних наук, професор, член Академії 
історії та культури євреїв України ім. Ш.Дубнова і 
академік Академії історичних наук, Заслужений працівник 
вищої школи України. (1921–2010 рр.) 

Засновник наукової школи, кількість учнів: 
12 докторів та 38 кандидатів історичних наук. 

Науковий доробок Беренштейна Л.Ю. становить 
понад 650 публікацій, в т. ч. 20 іноземними мовами (англійською, німецькою, 
французькою, болгарською, словацькою, ідиш). 28 статей опубліковано в 
фундаментальних працях «Українська Радянська Енциклопедія» (1980-ті рр.), 
«Політичний словник», «Політологічний енциклопедичний словник» (1997 р.). 
У його монографіях, брошурах, статтях використані матеріали 20 державних і 
понад 100 поточних архівів, більше як двох тисяч періодичних видань, майже 
п'яти тисяч праць вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Про результати своїх досліджень професор Беренштейн Л.Ю. доповідав 
на 56 міжнародних, загальноукраїнських, міжвузівських, вузівських наукових 
конференціях. Його наукові праці публікувалися в 10 видавництвах, 16 
часописах, 12 журналах. Періодично публікував матеріали теоретичного і 
методичного характеру у вузівській газеті «За сільськогосподарські кадри» 
(майже 20 років був членом редколегії газети). 

 
КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (Український державний аграрний 
університет) –  
 

КОЛОМІЄЦЬ Сергій Сергійович, кандидат історичних 
наук, доцент. Завідувач кафедри 1991–1993 pp.  
 

Кандидат історичних наук, професор, член-
кореспондент Української академії історичних наук. (1946-
2014 рр.)  

Закінчив історичний факультет Київського 
державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1975 р.  

Захистив кандидатську дисертацію в 1981 р. на тему 
«Підвищення культурного рівня трудящих України 1966–
1971 рр.»  

Автор та співавтор понад 140 праць. 
 
 
КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (Національний аграрний університет) – 
МИГРИН Григорій Павлович, доктор історичних наук, професор. Завідувач 



кафедри 1993–2001 pp.  
 
КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (Національний аграрний університет, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України) – 
КОЛОМІЄЦЬ Сергій Сергійович, кандидат історичних наук, доцент. 
Завідувач кафедри 2001–2010 pp.  
 
 

КАФЕДРУ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ ОЧОЛЮВАЛИ 
 

БАЙРАК Іван Романович, кандидат історичних 
наук, доцент 
 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і 
політології. 

Закінчив історичний факультет Одеського державного 
університету в 1967 р. 

Захистив кандидатську дисертацію в 1975 р. на тему 
«Соціально-політичний розвиток українського села». 

Автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-
методичних праць, з них: монографії – 1, довідників – 12, 

науково-методичних посібників – 9, навчальних програм – 5, наукових статей 
та матеріалів конференцій – 63. 
 

ЧЕРНІЙ Анатолій Михайлович, доктор 
філософських наук, професор 

 
До липня 2015 р. кафедру історії і політології 

очолював професор, доктор філософських наук 
Черній Анатолій Михайлович. 

Автор та співавтор понад 200 праць. 
Член спеціалізованої вченої ради в Інституті філософії 
ім. Г.С. Сковороди НАН України із захисту кандидатських, 
докторських дисертацій у галузі філософських, історичних, 
соціальних наук. Підготував через аспірантуру 

11 кандидатів наук.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Кафедра історії України, 2008 р. 

 

 
Кафедра політології та соціології, 2008 р. 



 

 
Кафедра історії і політології, 2012 р. 

 

 
Кафедра історії і політології, 2015 р. 



 
СЬОГОДЕННЯ 

 
БІЛАН Сергій Олексійович, доктор історичних 

наук, професор. Завідувач кафедри починаючи з 2015 р. 
 
Закінчив історичний факультет Черкаського 

державного університету ім. Богдана Хмельницького в 
1998 р.  

Працює в НУБіП України з 2003 р. 
Автор та співавтор понад 160 наукових та навчально-

методичних праць з них: монографій – 7, довідників – 16, 
науково-методичних посібників – 63, навчальних програм 
– 1, наукових статей та матеріалів конференцій – 74. 

 
 

Колектив кафедри забезпечує читання лекцій та проводить семінарські 
заняття з курсів: «Історія України», «Історія української культури», 
«Політологія», «Соціологія», «Демографія», «Соціальна молодіжна політика 
України», «Соціальна і гуманітарна політика» та «Політологічні аспекти 
державного управління» для студентів освітніх ступенів «бакалавр» та 
«магістр» усіх форм навчання українською та англійською мовами. 

На кафедрі працює 19 науково-педагогічних працівників, з них 
5 докторів і 13 кандидатів наук; 3 професори, 14 доцентів, 1 старший викладач, 
1 асистент. 

Кафедра бере активну участь у науковому, навчальному та виховному 
процесах в межах гуманітарно-педагогічного факультету та університету. 
Зокрема організовує та бере участь у міжнародних та всеукраїнських 
конференціях, таким чином заохочує студентів до наукової роботи. Проводить 
круглі столи та семінари з актуальних питань суспільно-політичного життя 
українського суспільства.  

Здійснюється видання наукового періодичного видання «Вісник аграрної 
історії». Активно використовуються мультимедійні засоби у навчальному 
процесі. На базі кафедри відбувається стажування НПП з відокремлених 
підрозділів університету. 
 


