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Трудова і професійна діяльність:  

У 1995 р. закінчив Кременчуцьке педагогічне училище 

імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Початкове навчання», у 2000 р. – 

Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за 

спеціальністю «Початкове навчання, педагогіка і методика середньої освіти, 

хореографія» й здобув кваліфікацію «Вчитель початкових класів і 

хореографії», а в 2001 р. – магістратуру за спеціальністю «Початкове 

навчання» ПДПУ імені В. Г. Короленка. З 2000 р. працює в Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка спочатку на 

посаді асистента кафедри хореографії та образотворчого мистецтва, а з 

2008 р. – доцента кафедри хореографії.   

Із 1997 по 2000 рр. працював учителем хореографії й керівником 

танцювальних колективів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Полтави. 

Кандидат педагогічних наук з 2008 р. Дисертацію з теми «Розвиток 

української народної хореографії у мистецько-педагогічній спадщині та 

діяльності К. Василенка (50-90 роки ХХ ст.)» захистив 18 грудня 2007 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, члена-кореспондента АПН України Бойко Алли Микитівни.  

У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри хореографії. 

 

Навчальна і методична робота 

Дисципліни, які викладає: 

- історія хореографічного мистецтва; 

- бальний танець та методика його викладання; 

- історія української культури; 

- бальний танець; 

- світова художня культура; 

- історія мистецтв; 

- практикум з бального танцю. 

З метою підвищення ефективності професійної підготовки фахівців 

освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» розроблено навчальний посібник 

«Кім Василенко: життєвий шлях і досвід мистецько-педагогічної діяльності» 

(2008 р.) та електронний навчально-наочний посібник «Теорія і методика 

європейських танців» (рекомендований Міністерством освіти і науки 

України як електронний навчально-наочний посібник для студентів вищих 
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педагогічних навчальних закладів України. Лист № 1/11-3675 від 

05.05.2010 р.). 

 

Наукова робота 

У колі наукових інтересів О. А. Жирова – проблеми мистецької освіти, 

питання вдосконалення навчального процесу зі спортивних бальних танців. 

О. А. Жиров – автор більш, ніж 60 наукових публікацій, з яких 17 – у 

фахових виданнях. На Всеукраїнському конкурсі наукових і методичних 

праць з проблем педагогічної і мистецької освіти в 2010 р. отримав диплом І 

ступеня в номінації «Найкращий електронний посібник». 

 

Організаційна робота 

О. А. Жиров має досвід участі в складі виїзних експертних комісій 

МОН, експертних радах з ліцензуванні та акредитації. Тривалий час 

виконував обов’язки методиста кафедри хореографії, брав активну участь у 

роботі методичних комісій університету. Нині – заступник завідувача 

кафедри хореографії. Щорічно організовує хореографічні семінари та 

майстер-класи зі спортивних бальних танців із провідними тренерами-

педагогами України, надає методичну допомогу вчителям-хореографам міста 

й області. 

З 2012 р. Жиров О. А. – організатор Всеукраїнського традиційного 

фестивалю зі спортивних бальних танців «Кубок Полтавщини». 

 

Творча і спортивна діяльність, здобутки 

З 1998 р. працює тренером-педагогом танцювально-спортивного клубу 

«Альянс» при Полтавському міському Будинку культури. Вихованці 

колективу є переможцями і призерами багатьох міжнародних, всеукраїнських 

та міських конкурсів зі спортивних бальних танців, учасниками міських 

концертів і свят. На базі ТСК «Альянс» з 2005 р. проходять практику 

студенти-хореографи ІІІ, IV і V курсів стаціонарної й заочної форм навчання.  

У складі народного ансамблю танцю «Сузір’я» (м. Кременчук) став 

багаторазовим переможцем, призером і фіналістом змагань і фестивалів 

різних рівнів: Лауреат ІІ і ІІІ Всесоюзних фестивалів народної творчості 

(м. Москва, 1987 р., 1990 р.), Чемпіон Полтавської області зі спортивних 

бальних танців (м. Комсомольськ, 1988 р.), бронзовий призер Всесоюзного 

конкурсу бального танцю серед команд формейшн (м. Кишинів, 1990 р.), 

Чемпіон світу з латиноамериканської програми серед команд формейшн на 

Відкритому Чемпіонаті світу (м. Алассіо (Італія), 1992 р.), срібний призер 

Чемпіонатів України серед команд формейшн (1991–1993 рр.). 

За час тренерської  й педагогічної діяльності підготував 8 кандидатів у 

майстри спорту України зі спортивних танців, безліч вчителів, тренерів і 

танцівників високого рівня, серед яких переможець UK Closed, WDC Disney 

Resort, бронзовий призер Blackpool Festival, фіналіст International 

Championships, British National, United Kingdom champions Dan Malov 

(Англія).  



З 2004 р. є суддею вищої категорії Спілки громадських організацій 

спортивного танцю України, а з 2018 – суддею вищої категорії Української 

Ради Спортивного Танцю. 

 

 
 


