
ЛИСАК (ПАВЛУХІНА) Вікторія Феофанівна (01.04.1966, м. Маріуполь) ‒ кандидат історичних наук 

(1999 р.), доцент (2004 р.). 

У 1983 р. закінчила середню школу № 9 м. Маріуполь. У 1983-1988 рр. навчалась на історичному 

факультеті Донецького державного університету, отримавши диплом “Історик. Викладач історії та 

суспільствознавства”. У 1988-1994 рр. ‒ вчитель історії у загальноосвітній школі № 9 м. Маріуполь.  

У 1998 р. закінчила аспірантуру Донецького національного університету. 

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію “Історичне краєзнавство Донецької області в 50-90-ті роки 

ХХ ст.”. Науковий керівник ‒ Р.Д. Лях. 

З серпня 1994 р. ‒ старший викладач, з вересня 2002 р. ‒ доцент кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики Маріупольського гуманітарного інституту (згодом – Маріупольського державного 

університету). 

Працює над докторською дисертацією “Повсякденне життя українських селян у 1950-1960 рр.”. 

Науковий консультант – В.М. Даниленко. 

З 2002 р. – член наукового товариствам ім. Шевченка (осередок НТШ в Донецьку, історично-

філософська секція, історична комісія). 

Сфери наукових інтересів: повсякденне життя українських селян, історичне краєзнавство Донецької 

області. 

Досліджує соціально-економічне життя аграрного населення Півдня України, вивчає традиційні цінності 

(духовне життя, свята, розваги), можливості задоволення культурно-освітніх потреб селян.  

Автор 50 наукових статей. 
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