
 

Прізвище Благова 

Ім′я Тетяна 

По батькові Олександрівна 

Дата народження 17.01.1974 

Терміни навчання на 

психолого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ – 1991 

Випуск  – 1996 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Вчитель початкових 

класів і хореографії 

Досягнення 

Завідувач кафедри 

хореографії ,кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, член 

Національної 

хореографічної спілки 

України 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному та 

особистому 

становленні 

Роки    навчання 

сформували мене як 

педагога-хореографа, 

визначили подальшу 

професійну діяльність. 
 

 

 

Прізвище Жиров 

Ім′я Олександр 

По батькові Анатолійович 

Дата народження 10.07.1976 

Терміни навчання на 

психолого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ – 1995 

Випуск  – 2001 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Вчитель початкових 

класів і хореографії 

Досягнення 

Кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри 

хореографії ,Суддя Вищої 

та Міжнародної категорії 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному та 

особистому 

Навчання в університеті 

сприяло поглибленню 

теоретичної підготовки та 

вдосконаленню 



становленні практичних навичок. 

 

Прізвище Іванов 

Ім′я Євгеній 

По батькові Віталійович 

Дата народження 01.08.1968 

Терміни навчання на 

психолого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ – 2011 

Випуск – 2015 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Хореографія. 

Досягнення 
Заслужений працівник 

культури України 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному та 

особистому 

становленні 

 

Навчання в університеті 

дало новий професійний 

поштовх у роботі з 

дитячими 

хореографічними 

колективами. 

 

 

Прізвище Безгрешнова  

Ім′я Тетяна  

По батькові Юріївна 

Дата народження 13.04.1975 

Терміни навчання на 

психолого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ –1992 

Випуск – 1997 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Вчитель початкових 

класів і хореографії 

Досягнення 

Відмінник освіти 

України, керівник 

народного художнього 

колективу ансамблю 

танцю «Барвинок» 

Спогади про навчання, 

роль факультету в 

професійному та 

особистому 

становленні 

Навчання в університеті 

стало запорукою моєї 

професійної діяльності в 

роботі з дитячим 

колективом.  

 



 

Прізвище Скріннік (Сорокіна) 

Ім′я Євгенія 

По батькові Олександрівна 

Дата народження 09. 11. 1987  

Терміни навчання 

на психолого-

педагогічному            

факультеті 

Вступ –2004 

Випуск – 2009 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Хореографія та мова і 

література (англійська) 

Досягнення 

Звання майстра спорту 

України зі спортивних 

танців, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному та 

особистому 

становленні 

Колектив кафедри 

хореографії та психолого-

педагогічного факультету 

в цілому відіграв визначну 

роль у процесі мого 

становлення як педагога, 

спортсменки та науковця.  

Адже навчально-виховний 

процес максимально 

зорієнтований та розвиток  

когнітивних здібностей 

студентів, удосконалення 

фізичних можливостей, 

творчого мислення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прізвище Бронніков 

Ім′я Євген 

По батькові Сергійович 

Дата народження 01.09.1988  

Терміни навчання 

на психолого-

педагогічному            

факультеті 

Вступ –2005 

Випуск – 2010 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Хореографія. Магістр 

хореографії. 

Досягнення 

Майстер Спорту України 

зі спортивних танців, 

Суддя Вищої та 

Міжнародної категорії 

Спогади про 

навчання, роль 

факультету в 

професійному та 

особистому 

становленні 

Навчання в університеті 

дало мені можливість 

реалізувати себе як 

гарного викладача у 

професійному житті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прізвище Горголь 

Ім′я Віталій 

По батькові Петрович 

Дата 

народження 
25.09.1985  

Терміни 

навчання на 

психолого-

педагогічному            

факультеті 

Вступ –2002 

Випуск – 2008 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Хореографія. Магістр 

хореографії. 

Досягнення 

Майстер Спорту України 

зі спортивних танців, 

Суддя Вищої та 

Міжнародної категорії 

Спогади про 

навчання, 

роль 

факультету в 

професійному 

та особистому 

становленні 

Навчання в університеті 

дало можливість 

спрямувати себе у 

професійній діяльності, 

можливість реалізувати 

себе як гарного 

викладача дитячого 

колективу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище Губа 

Ім′я Сергій 

По батькові Миколайович 

Дата 

народження 
03.06.1989 

Терміни 

навчання на 

психолого-

педагогічному 

факультеті 

Вступ – 2006 

Випуск – 2011 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Хореографія. Магістр 

хореографії 

Досягнення 

Балетмейстер пісенно-

танцювального 

ансамблю «Полтава» 

Полтавської обласної 

філармонії 

Спогади про 

навчання, 

роль 

факультету в 

професійному 

та особистому 

становленні 

Роки навчання згадую із 

задоволенням. 

Професійне спілкування 

з викладачами 

спрямувало мене на 

діяльність артиста 

балету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прізвище Денисенко 

Ім′я Дмитро 

По батькові Олександрович 

Дата 

народження 

18.03.1989 

Терміни 

навчання на 

психолого-

педагогічному            

факультеті 

Вступ – 2006 

Випуск – 2011 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Хореографія. Магістр 

хореографії 

Досягнення 

Провідний майстер 

сцени Полтавського 

обласного музично-

драматичного театру 

імені М. В. Гоголя, 

керівник зразкового 

хореографічного 

колективу «Зоряна» 

ЗОШ №7 м. Полтава 

Спогади про 

навчання, 

роль 

факультету в 

професійному 

та особистому 

становленні 

Навчання в університеті 

дало мені можливість 

розкрити свої  

професійні здібності, 

можливість реалізувати 

себе як гарного 

викладача дитячого 

колективу та спрямувало 

мене на діяльність 

артиста балету. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прізвище Лобінцева 

Ім′я Альбіна 

По батькові Юріївна 

Дата 

народження 

08.08.1987 

Терміни 

навчання на 

психолого-

педагогічному            

факультеті 

Вступ – 2007 

Випуск – 2012 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

6.020202 Мистецтво 

Магістр хореографії 

Досягнення 

Керівник зразкового 

ансамблю класичного 

танцю «Фуете» 

Полтавської  міської 

школи мистецтв "Мала 

академія  мистецтв" 

імені Раїси  Кириченко 

Спогади про 

навчання, 

роль 

факультету в 

професійному 

та особистому 

становленні 

Навчання в університеті 

та участь  

в колективі «Марія»  

вирішили мою  

професійну діяльність, 

дали можливість 

реалізувати себе як 

гарного викладача 

дитячого колективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прізвище Замчій 

Ім′я Олена 

По батькові Петрівна 

Дата 

народження 

07.03.1986 

Терміни 

навчання на 

психолого-

педагогічному            

факультеті 

Вступ – 2002 

Випуск – 2007 

Спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Хореографія.  

Досягнення 

Керівник зразкового 

хореографічного 

колективу «Зорепад» 

НВК №16 м. Полтава, 

кандидат в майстри 

спорту України зі 

спортивних бальних 

танців. 

Спогади про 

навчання, 

роль 

факультету в 

професійному 

та особистому 

становленні 

Навчання в університеті 

дало мені можливість 

реалізувати себе як 

гарного викладача у 

професійному житті. 

 


