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Трудова і професійна діяльність 
У 1996 р. закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Початкове навчання, педагогіка і 

методика середньої освіти, хореографія» і здобула кваліфікацію «Вчитель початкових 

класів і хореографії». З 1996 р. працює на кафедрі хореографії на посаді асистента, з 

2005 р. – на посаді старшого викладача, а з 2007 р. – доцента кафедри хореографії. 

Із 1993 по 2003 р р. працювала тренером-педагогом спортивного бального танцю 

у Дитячому танцювальному центрі «Ліон», колективах сучасного бального танцю у 

загальноосвітніх навчальних закладах м. Полтави. 

 Кандидат педагогічних наук з 2007 р. Дисертацію з теми «Розвиток мистецьких 

дисциплін у навчальних закладах Полтавщини (друга половина XIX – початок 

ХХ ст.)» захистила 21 листопада 2006 р. у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 

Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 13.00.01 

– загальна педагогіка та історія педагогіки під керівництвом доктора педагогічних 

наук, професора Хомич Лідії Олексіївни. У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента 

кафедри хореографії. 

 

Навчальна і методична робота 
Дисципліни, які викладає: 

- історія професійної підготовки педагога-хореографа; 

- теорія і методика історико-побутового танцю; 

- теорія і методика сучасного бального танцю; 

- основи хореографічного мистецтва; 

- розвиток хореографічної освіти в Україні; 

- спецкурси й спецпрактикуми з хореографічних дисциплін. 

 Керує курсовими та магістерськими роботами з хореографії, є факультетським 

керівником навчальних і виробничих хореографічних практик. Суттєвим доробком у 

навчально-методичному забезпеченні викладання фахових дисциплін для студентів 

мистецьких спеціальностей стало створення у 2009 р. навчального посібника 

«Розвиток шкільної і професійної мистецької освіти на Полтавщині (друга половина 

XIX – початок XX ст.)», рекомендованого Міністерством освіти і науки України для 

студентів вищих навчальних закладів. З метою підвищення ефективності професійної 

підготовки майбутніх педагогів-хореографів у 2010 р. у співавторстві з 

доц. О. А. Жировим створено електронний навчально-наочний посібник «Теорія і 

методика європейських танців» (рекомендований Міністерством освіти і науки 

України як електронний навчально-наочний посібник для студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів України). На Міжнародному конкурсі наукових і 

методичних праць з проблем педагогічної і мистецької освіти в 2010 р. зазначена 

праця отримала диплом І ступеня в номінації «Найкращий електронний посібник». 

 



Наукова робота 
У колі наукових інтересів Т.О. Благової – проблематика загальної і професійної 

хореографічної освіти в Україні на різних історичних етапах розвитку, питання 

модернізації фахової підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі вищої 

педагогічної освіти. Результати дослідницької діяльності представлено нею у 

100 одноосібних публікаціях, з яких більше 50 – у фахових виданнях. Бере активну 

участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах. На 

Всеукраїнському конкурсі наукових і методичних праць з проблем педагогічної і 

мистецької освіти в 2010 р. отримала диплом І ступеня в номінації «Найкращий 

електронний посібник». 

 

Організаційна робота 
Має досвід участі в складі виїзних експертних комісій МОН, експертних радах з 

ліцензуванні та акредитації. Бере активну участь у роботі методичних комісій 

університету. Систематично бере участь в організації методичних семінарів з 

хореографічної тематики. 

 


