
Лахач Тамара (Таміла) Олександрівна 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. 

Контактна інформація: 

Службова адреса: вул. Остроградського 2, м. Полтава 36003 

Службовий телефон: 7-27-25 

e-mail: kafedra_pdpu@ukr.net 

 

Трудова діяльність: 

1992 – 1996 рр.  – Кременчуцьке педагогічне училище 

імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Початкове навчання». 

 

1998 – 2003 рр.  – Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої 

освіти. Історія». 

 

2004 – 2007 рр.  – аспірантура на історичному факультеті Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; 

 

2010 р.  – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата історичних 

наук за темою: «Державна регламентація шлюбно-сімейних відносин у 

радянській Україні 1920 – 1930-х років» у спеціалізованій раді Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Науковий 

керівник – професор, доктор історичних наук Киридон П.В. 

Спеціальність 07.00.02 – історія України. 

 

Досвід роботи: 

Старший лаборант відділу ТЗН, керівник студентського бюро 

естетичного виховання, інспектор навчального відділу, асистент, старший 
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викладач, доцент кафедри історії України Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

 

Авторка однієї монографії та більш ніж 40 наукових праць. 

 

З 2017 року  – директор Комунального закладу Полтавської обласної 

ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді». 

 

Стажування:  

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2013 рік); 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України (2019 рік). 

 

Нагороди: 

1. Почесна Грамота Національної академії наук України на честь 100-річчя 

національної академії наук України та за вагомий особистий внесок у 

розвиток обдарованої учнівської молоді (2018 рік).  

2. Почесна Грамота Національної академії наук України за вагому підтримку 

діяльності й особистий внесок у справу розвитку талановитих дітей та 

молоді Малої академії наук України – наукової зміни держави (2020 рік). 

3. Грамота Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка за значний особистий внесок у розвиток історичного 

факультету і Полтавського національного університету 

імені В.Г. Короленка, навчання і виховання студентської молоді, високий 

професіоналізм (2017 рік). 

4. Грамота Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка за високі досягнення у науково-педагогічній 

діяльності, виховання студентської молоді, особистий вклад у розвиток 

університету (2018 рік). 

 



Навчальна і методична робота: 

Навчальні курси: історія України, Давня та Середньовічна історія України, 

Новітня історія України, Родина і шлюб в історії України, Персоналії 

української культури першої половини ХХ століття. 

Наукова робота:  

Коло наукових інтересів: соціальна історія, гендерна історія, історія ХХ 

століття, психологія. 

Організаційна робота: 

Член Міжнародної асоціації позашкільників України (2019 рік). 


