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ПОЛТАВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Випускник 
історичного факультету 
(1969)

Професор кафедри філософії історії 
та педагогіки Полтавської державної 
аграрної академії.
Доктор історичних наук

ЯКИМЕНКО 
Микола 

Андрійович

Народився 4  серпня 1946  р. в  с.  Вікторове Глухів-
ського району Сумської області в родині колгосп-
ників Андрія Лукича та Катерини Андрія нівни 

Якименків.
Микола Андрійович змалку цікавився історією, але 

вирішальний вплив на вибір майбутнього життєвого 
шляху справили розповіді одного сільського дідуся про 
давні часи, колишнє «життя-буття». Велику роль у  само-
визначенні майбутнього історика відіграло також захо-
плення історичною літературою, яку Микола Якименко 
читав запоєм. Найулюбленішими ж книгами були «Кобзар» 
Т. Шевченка та роман П. Панча «Гомоніла Україна».

З жовтня 1964 р. до серпня 1965 р. Микола Андрійович 
працював токарем на заводі імені Кірова (м. Макіївка 
Донецької області). В  1965  р. вступив на історичний 
факультет Полтавського педагогічного інституту імені 
Г. С. Короленка, який закінчив у 1969 р., здобувши ква-
ліфікацію вчителя за спеціальністю «Історія та суспіль-
ствознавство».

Після закінчення педінституту працював учителем 
історії у с. Красновершка Компаніївського району Кіро-
воградської області.

В 1969–1970  рр. М.  А.  Якименко проходив службу 
в  лавах радянської армії під тодішнім Ленінградом. 
Після демобілізації з грудня 1970 до вересня 1972 р. пра-
цював інструктором Полтавського обкому ЛКСМУ.

З вересня 1972 до серпня 1976 р. Микола Андрійович 
знову учителював  — викладав історію в  Полтавській 
середній школі № 26, водночас навчаючись у аспіранту-
рі Інституту історії АН УРСР.

В 1976–1979  рр. М.  А.  Якименко  — викладач історії 
Камчатського педінституту. З  жовтня 1979  р. й  донині 
Микола Андрійович — старший викладач, доцент, а зго-
дом — професор Полтавського державного сільськогос-
подарського інституту (з 2001 р. — Полтавська держав-
на аграрна академія).

У 1977  р. він захистив кандидатську дисертацію на 
тему «Переселенський рух в  Україні в  роки столипін-
ської аграрної реформи (1906–1913 рр.)», в 1989 р. здо-
був ступінь доктора наук (тема докторської дисертації: 
«Крестьянские переселения из Украины в период капи-
тализма (1861–1917 гг.)»), а 1991 р. одержав учене зван-
ня професора. З  1988 до 2013  р. Микола Якименко був 
завідувачем кафедри українознавства ПДАА.

У 1996  р. Миколу Андрійовича обрано членом Нью-
Йоркської академії наук.

Нині як професор кафедри філософії історії та педаго-
гіки Полтавської державної аграрної академії М.  А.  Яки-
менко викладає курси «Історія України».

Микола Андрійович — автор 10 монографій з аграр-
ної історії України другої половини ХІХ  — початку 
ХХ  ст. та понад 170 наукових та науково-популярних 
статей із різних проблем української історії.

Професор Якименко є членом учених рад Полтавської 
державної аграрної академії та Навчально-наукового 
інституту тваринництва і ветеринарної медицини, пре-
зидії Полтавського обласного відділення громадської 
організації «Україна–Світ»; а також членом редакційної 
колегії зводу пам’яток історії та культури України: 
«Полтавська область» та збірника наукових статей 
Полтавського краєзнавчого музею «Маловідомі сторін-
ки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток».

У 2010 р. М. А. Якименко став лауреатом міської премії 
імені Самійла Величка як подвижник у  галузі історії та 
культури України, а  в  2013  р.  — лауреатом Полтавської 
обласної премії імені Панаса Мирного в номінації «Жур-
налістика, публіцистика» за творчий доробок.

Микола Андрійович вважає, що, заклавши основу 
професійної освіти, рідний виш дав йому «путівку 
в життя», навчив працювати над собою, організовувати 
роботу так, аби вона була не нудною рутиною, а суціль-
ним задоволенням від улюбленої справи. Для Миколи 
Якименка, як і для багатьох інших випускників Полтав-
ського національного педагогічного університету імені 
В. С. Короленка, студентські роки назавжди залишать-
ся найсвітлішою порою життя  — часом швидкоплин-
ної, але квітучої юності. Найбільше  ж запам’яталися 
археологічні розкопки Волинцівської культури VІІ–
VІІІ  ст. під Путивлем у  1966  р.  — перша студентська 
практика.

Микола Андрійович й нині не пориває зв’язків із рід-
ною альма-матер, зокрема бере активну участь у випус-
ку наукового видання ПНПУ ім. В. С. Короленка «Істо-
рична пам’ять» як дописувач.

Життєве кредо Миколи Якименка: «Люблю історію 
в собі, а не себе в історії».

Захоплюється шахами.
Одружений. Має двох дітей та трьох онуків.
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