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Освіта 

У 1984 році закінчила з відзнакою Волгоградське обласне культурно-

освітнє училище. 

У 1989 році закінчила Куйбишевський державний інститут культури. 

У 1998 році закінчила Київський державний університет культури і 

мистецтв, народно-художня творчість. 

У 2001 році закінчила аспірантуру Інституту педагогіки та психології 

АПН України, теорія і методика професійної освіти. 

З 2002 року кандидат педагогічних наук. 

З 2004 року доцент кафедри хореографії. 

 

Трудова діяльність 
 З 1984 р. по 1992 р. артистка балету Полтавського академічного 

обласного українського музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя. 

З 1992 р. по 1997 р. викладач хореографічного відділення по 

класичному танцю Полтавської міської школи мистецтв. 

З 1994 р. по 1997 рік – старший викладач кафедри хореографії 

Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. 

З 2001 р. по 2003 рр. – старший викладач кафедри хореографії та 

образотворчого мистецтва Полтавського державного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 

З 2003 р. по сьогодення  – доцент кафедри хореографії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

  

Основні навчальні курси 
«Теорія і методика класичного танцю», 

«Класичний танець та методика його викладання», 

«Дуетно-сценічний танець» 

 «Методика викладання хореографічних дисциплін» 

  

 

 

 



Наукова й методична робота 

Олена Олександрівна розробила та прочитала спецкурс з „Теорії та 

методики українського народно-сценічного танцю”, зміст якого відображає 

актуальні проблеми теорії та практики підготовки студентів до майбутньої 

професійної діяльності. 

Розробила тексти лекцій, плани практичних та лабораторних занять, 

уклала питання до заліків та екзаменів з дисципліни „Теорія і методика 

класичного танцю”, ,,Методика викладання народного танцю,, 

Керує підготовкою курсових та дипломних робіт. Виконує всі види 

навчального навантаження. 

Олена Олександрівна регулярно виступає з доповідями на методичних 

та наукових семінарах кафедри хореографії. 

У своїй повсякденній роботі поєднує масові групові заходи з 

різноманітними формами індивідуальної виховної та консультативної 

роботи. 

 

Нагороди 
Медаль „15 років збройним силам України”, наказ Міністра оборони 

України від 15 лютого 2007 року № 187. 

Заслужений працівник культури України, Указ Президента України від 

4 березня 2010 року № 291/2010. 

Нагороджена почесною грамотою і нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради – 2011рік. 

Нагороджена почесною грамотою Міністерства культури і туризму – 

2011 рік. 

Нагороджена почесною грамотою Президії Українського фонду 

культури – 2011 рік. 

 

Творча діяльність 

О. О. Таранцева у 1992 році створила й по даний час очолює 

хореографічний колектив “Міленіум”, який постійно бере участь у міських та 

обласних культурно-масових заходах, щорічно проводить звіти-концерти. 

Постійними учасниками колективу є понад 150 чоловік. Значна частина 

вихованців колективу продовжує навчання у вузах України за 

спеціальностями, пов’язаними з викладанням хореографічного мистецтва. У 

2001 році колективу присвоєно звання “народний”. У 2011 колектив зайняв 

перше місце у міжнародному хореографічному конкурсі “Твоя казка”, 

Болгарія, м. Варна; у 2012 році завоював гран-при в міжнародному 

хореографічному конкурсі “Сузірья Елади”, Греція, м. Афіни; у 2013 році 

завоював перше місце в міжнародному конкурсі “Магія танцю”, м. Київ, та 

перше місце в міжнародному конкурсі “Мир, мистецтво, море”, Болгарія, 

м. Варна, у 2014 році завоював перше місце і гран-при в міжнародному 

хореографічному конкурсі ”Тріумф-Fest”, м. Умань. Колектив є творчою 

лабораторією кафедри хореографії психолого-педагогічного факультету 



Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

У репертуарі колективу “Міленіум” понад 40 авторських 

хореографічних постановок О. О. Таранцевої. Частина з них опублікована у 

науково-методичному журналі “Мистецтво та освіта” (№ 4, 2000 р., с. 38; 

№ 1, 2003 р., с. 46–54, № 2, 2005 р., с. 54–57). Для майбутніх учителів 

хореографії нею розроблено спецкурс „Теорія і методика українського 

народно-сценічного танцю”, що сприяло забезпеченню їхньої 

високоефективної професійної підготовки. 

На базі хореографічного колективу О. О. Таранцева провела наукове 

дисертаційне дослідження на тему: “Формування фахових умінь майбутніх 

учителів хореографії засобами українського народного танцю”. Висновки та 

рекомендації, які викладені в ньому, упроваджено в навчальний процес 

Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

О. О. Таранцева брала участь у роботі восьми міжнародних, 

Всеукраїнських і регіональних наукових та науково-практичних 

конференціях, є автором 13 наукових і навчально-методичних публікацій. 

У 2006 та в 2008 роках О. О. Таранцева вперше на Полтавщині 

організувала й провела Міжнародні відкриті конкурси-фестивалі 

самодіяльних хореографічних колективів “Міленіум”, в яких взяли участь 

82 дитячих, юнацьких та молодіжних танцювальних колективів з України, 

Росії, Білорусії, Вірменії, Естонії. 

Особистий внесок О. О. Таранцевої полягає у відтворенні історичних 

передумов розвитку національної народно-сценічної хореографії, 

становленні професійної хореографічної освіти в Україні. 

  

 


