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Трудова і професійна діяльність 

У 1990 р. закінчила Гадяцьке державне училище 

імені В. Г. Котляревського, у 1994 р. – Полтавський державний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка, а в 2000 р. – магістратуру ПДПУ 

імені В. Г. Короленка. З 1995 р. працює в Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка спочатку на посаді 

асистента кафедри хореографії та образотворчого мистецтва, а з 2009 р. – 

старший викладач кафедри хореографії.  

Працювала вчителем хореографії у загальноосвітньому навчальному 

закладі та хореографічній школі м. Полтави. 

 

Навчальна і методична робота 
Дисципліни які викладає: 

- мистецтво балетмейстера; 

- теорія і методика класичного танцю; 

- методика викладання народного  танцю; 

- спецкурси й спецпрактикуми з хореографічних дисциплін. 

З метою підвищення ефективності професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» розроблено 

програми та методичні рекомендації: «Структура уроку класичного танцю та 

його основні поняття», «Група battements та її різновиди», «Система запису 

комбінацій з класичного танцю». 

  

Наукова робота 
Здійснює наукове дослідження з питань терапевтичних можливостей 

хореографічного мистецтва, а також з питань танцювальної терапії як засобу 

знищення внутрішньої індивідуально-особистісної перешкоди на шляху 

входження дитини в інформаційний простір; тема 

кандидатського  дослідження: «Підготовка майбутніх вчителів хореографії до 

використання танцювальної терапії у професійній діяльності» зі 

спеціальності: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». 

Бере участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, обласних науково-

практичних конференціях. 

 

Творча діяльність, здобутки 
Працювала керівником ансамблю танцю «Кредо» психолого-

педагогічного факультету. Учасники колективу є переможцями і призерами 

багатьох всеукраїнських та міських фестивалів, учасниками 

університетських, міських концертів і свят. За час педагогічної діяльності 



підготувала вчителів хореографів високого рівня, які працюють не тільки в 

Україні але і за її межами. 

За творчі досягнення неодноразово відзначена почесними грамотами 

Полтавської міської Ради, Полтавської обласної Ради, Полтавської 

облдержадміністрації. 

З 2008 р. є членом Національної хореографічної спілки України. 

 

Організаційна робота 
Щорічно приймає участь у методичних семінарах, надає методичну 

допомогу викладачам і керівникам танцювальних колективів міста й області. 

За час роботи завжди виконувала обов’язки куратора академічної 

групи. У виховній роботі зі студентами групи поєдную групові заходи з 

різноманітними формами індивідуальної виховної та консультативної 

роботи; проводить тематичні бесіди, екскурсії; організовую перегляд вистав 

концертів. 
 


