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Освіта 

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».  

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.  

 

Трудова діяльність  

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.  

 

Навчально-методична робота  

Дисципліни, які викладає: 

- історія професійної підготовки педагога-хореографа; 

- теорія і методика викладання історико-побутового танцю; 

- бальний танець та методика його викладання; 

- методика викладання основ хореографії; 

- 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 мистецької освіти, 

динаміка розвитку хореографічної освіти в Україні, методологія та методика 

викладання хореографії у різних типах навчальних закладів, модернізація 

фахової підготовки майбутніх викладачів-хореографів у системі вищої 

педагогічної освіти. 

Т.О. Благова – автор більше, ніж 100 наукових публікацій, з яких 50 – у 

фахових (у тому числі науко-метричних) виданнях України, 9 – у закордонних 

наукових виданнях, 2 навчально-методичних посібника, рекомендованих МОН 

України. 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  

Т.О. Благова є членом Вченої ради психолого-педагогічного факультету 

Т.О. Благова має досвід участі у 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. 

З 2017 р. Тетяна Олександрівна – член Національної хореографічної спілки 

України. Працювала у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Хореографія» (Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса, 

2018 р., 2019 р.). 

З 2012 року Благова Т.О. є організатором загальноуніверситетського 

виховного заходу «Ректорський бал». 

 

Нагороди 

Нагороджена Дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу наукових і 

методичних праць з проблем педагогічної і мистецької освіти (2010 р.), 

Грамотами (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 рр.) і Подяками 

(2004, 2005, 2010, 2016 рр.) ректора Полтавського національного 



педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Подякою від міського 

голови м. Полтави (2018 р.), Грамотою ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» за сумлінну 

працю та високий професіоналізм при підготовці переможців ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія» (2018, 

2019 рр., м. Одеса), Грамотою Київського університету імені Бориса 

Грінченка за розвиток творчого мислення та професійної майстерності 

студентської молоді, популяризацію хореографічного мистецтва та підготовку 

переможниці II Міжнародного конкурсу молодих балетмейстерів «DANCE 

GENERATION» (м. Київ). 

За період педагогічної діяльності підготувала чимало педагогів-

хореографів високого рівня. Під керівництвом Т.О. Благової у 2018, 2019 рр. 

студенти Є-Т. О. Кірєєва та М. Ю. Василенко вибороли I місця на II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія» у 

м. Одеса. У 2019 р. під керівництвом Т.О. Благової студентка Є-Т. О. Кірєєва 

стала переможницею II Міжнародного конкурсу молодих балетмейстерів 

«DANCE GENERATION» (м. Київ). 

 

Найвизначніші публікації 

 Монографії 

1. Благова Т.О. (2016). Динаміка розвитку школи українського народного 

танцю (у контексті діяльності видатних педагогів-хореографів XX ст.) / 

Współczesne problemy kultury i sztuki : monograph; Scientific editors : dr 

Karolina Janczy, dr Olga Lukovska, dr Tetyana Nestorenko. Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 250–260. 

2. Blahova, T. (2019). Formation of concepts of higher choreographic education in 

Ukraine / ASSOCIATION AGREEMENT: DRIVING INTEGRATIONAL 

CHANGES: Collective monograph. Accent Graphics Communication. Chicago, 

Illinois, USA, 617–628. 

3. Благова Т. О. (2020). Формування правильного дихання як складник 

професійної підготовки педагога-хореографа. / Kultura fizyczna, pedagogika, 

zdrowie i fizjoterapia. Monografia. Starogard Gdański, Poland, 120–129. 

 

Навчальні посібники з грифом МОН 

1. Благова Т.О. (2009). Розвиток шкільної і професійної мистецької освіти 

на Полтавщині (друга половина XIX – початок XX ст.): навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. заклад. Полтава: Оріяна, 240.  

2. Благова, Т.О., Жиров, О.А. (2010). Теорія і методика європейських танців 

[Електронний ресурс]: навч.-наоч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. 

250 MB. Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – 1 електрон. опт. 

диск (CD-ROM); 12 см. Систем. вимоги: Celeron 633 MHz; 128 MB RAM; 

CD-ROM Windows 98/2000/Me/XP/Vista; Microsoft Word 97-2007; Microsoft 

Office Power Point 97-Назва з титул. екрану.  
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