
Факультет фізичного виховання 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 
 

Прізвище Вертелецький 

Ім’я  Анатолій 

По батькові Вікторович 

Дата народження  

Терміни навчання на 

факультеті 

фізичного виховання 

Вступ –1999 

Випуск–2004 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Фізична культура» , 

учитель фізичної культури і 

валеології, організатор 

Досягнення Член виконкому Полтавської 

міської ради, депутат 

Щербанівської сільської ради 

Полтавського району. 

 

 

Прізвище Габор  

Ім’я  Михайло 

По батькові Антонович 

Дата народження 24.11.1978 

Терміни навчання на 

факультеті 

фізичного виховання 

Вступ – 1995 

Випуск – 2000 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Диплом спеціаліста за 

спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Фізична культура та методика 

спортивно-масової роботи». 

Кваліфікація: вчитель фізичної 

культури і валеології, керівник 

спортивних секцій. 

Досягнення Заступник начальника Управління 

у справах сім’ї, молоді і спорту 

Полтавської  

облдержадміністрації; начальник 

відділу з питань фізичної культури 

та спорту. 

 

Прізвище Ковалів 

Ім’я  Оксана 

По батькові Вікторівна 

Дата народження 18.03.1982 

Терміни навчання на 

факультеті 

фізичного виховання 

Вступ – 1998 

Випуск – 2003 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Спеціальність «Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Фізична культура». Кваліфікація 

вчителя фізичної культури та 

валеології, керівника спортивних 

секцій, організатора туристичної 

роботи. 



 

 

Досягнення Майстер спорту України з легкої 

атлетики. Вчитель фізичної 

культури ЗОШ № 37. 

 

 

Прізвище Рагулін  

Ім’я  Олександр  

По батькові Олексійович 

Дата народження 20.06.1981 

Терміни навчання на 

факультеті 

фізичного виховання 

Вступ – 1999 

Випуск– 2004 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Фізичне виховання вчитель 

фізичної культури, валеології, 

організатор туристичної та 

спортивно-масової роботи 

Досягнення Майстер Спорту України. 

Призер чемпіонатів та Кубку 

України з пауерліфтингу. Чемпіон 

України з зимового поліатлону. 

Чемпіон України з літнього 

поліатлону. Тренер Чемпіона світу 

та абсолютного чемпіона Європи 

Новописьменного Анатолія. 

Директор Спортивного клубу 

«Олімп». Депутат Полтавської 

міської ради VІІ ступеня. 

 

Прізвище Хижняк 

Ім’я  Олександр 

По батькові Олександрович 

Дата народження  3.08.1995 р. 

Терміни навчання на 

факультеті 

фізичного виховання 

Вступ –2013р. 

Випуск – 2018р. 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Фізичне виховання, вчитель 

фізичної культури 

 

Досягнення Спортивні досягнення: 

Міжнародні аматорські 

 2017 - Чемпіон світу у середній 

вазі (до 75 кг) 

 2017-Чемпіон Європи у середній 

вазі (до 75 кг) 

 2015 -Бронзовий призер I 

Європейських ігор у напівважкій 

вазі (до 81 кг) 

 2012 -Чемпіон світу серед молоді 

(до 18 років) у середній вазі (до 

75 кг) 

Регіональні аматорські 

 2016 -Чемпіон України у середній 

вазі (до 75 кг) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2016


 2014 -Срібний призер чемпіонату 

України у напівважкій вазі (до 

81 кг) 

 2013 - Срібний призер чемпіонату 

України у напівважкій вазі (до 

81 кг) 

Державні нагороди 

 Орден «За заслуги» II ст. (15 

липня 2019) -За досягнення 

високих спортивних результатів ІІ 

Європейських іграх у м.Мінську 

(Республіка Білорусь), виявлені 

самовідданість та волю до 

перемоги, піднесення 

міжнародного авторитету України 

 Орден «За заслуги» III ст. (24 

серпня 2017) -За значний 

особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм 

-5.08.2019 р."Почесний 

громадянин міста Полтава". 

 

 

 

 

 

Прізвище Шамота  

Ім’я  Олександр 

По батькові Сергійович 

Дата народження 19 квітня 1981 

Терміни навчання на 

факультеті 

фізичного виховання 

Вступ –1998 

Випуск–2003 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Фізична культура» , 

учитель фізичної культури і 

валеології, організатор спортивно-

масової роботи  

Досягнення Кандидат у майстри спорту з 

плавання. 

Секретар Полтавської міської ради 

та виконуючий обов'язки міського 

голови. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017

