
ЗАХАРЧЕНКО Таїса Костянтинівна (07.02.1960, м. Бердянськ) – кандидат історичних наук (2006 р.), 

доцент (2012 р.). 

У 1977 р. закінчила середню школу № 9 м. Бердянська. Працювала лаборантом у Бердянському 

державному педагогічному університеті. З 1978 по 1984 р. навчалася на історичному факультеті 

Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності “Історик, викладач 

історії і суспільствознавства”. 

У 1984-2004 рр. працювала вчителем історії та правознавства у школах м. Бердянська. Отримала звання 

“старший вчитель” (2001 р.), “вчитель-методист” (2002 р.) та кваліфікацію “вчитель вищої категорії”. 

У 1999-2004 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. 

У грудні 2005 р. захистила кандидатську дисертацію “Соціокультурний розвиток німецьких та 

менонітських колоній Північного Приазов’я (ХІХ – початок ХХ ст.)”. Науковий керівник – С.Й. Бобилєва.  

З вересня 2006 р. – старший викладач кафедри всесвітньої історії та правознавства, з 2010 р. – доцент 

кафедри всесвітньої історії та методики навчання історії, з 2012 р. – доцент кафедри філософії та всесвітньої 

історії Бердянського державного педагогічного університету. 

Є соредактором наукового видання “Права людини в контексті загальної декларації прав людини” (2009 

р.) та членом редакційної колегії наукового видання “Північне Приазов’я” (2008 р.). 

Сфера наукових інтересів: історія національних меншин України ХІХ-XX ст.  

Автор близько 50 наукових праць. 
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