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№

 

п

п  

ПІБ  

науковця 

Науковий 

ступінь, 

учене звання  

(за 

наявності), 

посада  

Дата 

народженн

я  

Тема 

наукового 

дослідження 

(науковий 

керівник)  

Наукові 

стажування 

(зокрема, 

закордонні), 

стипендії, 

гранти  

Нагороди (грамоти) / відзнаки (назва, 

рік) 

Наявність ID-

профілю науковця 

(Google Scholar, 

ORCID чи ін., 

указати) 

1 Донець Олександр 

Володимирович 

кандидат 

наук з 

фізичного 

виховання і 

спорту,старш

ий викладач  

кафедри 

медико-

біологічних 

дисциплін і 

фізичного 

виховання 

08-07-1984  м. Варшава, 

Польща, 

2019, 120 год.  

Грамота Полтавського національного 

педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка за вагомі наукові 

здобутки  та з нагоди відзначення Дня 

науки, 2016 р. 

 

Google Scholar – 

https://scholar.google.

com.ua/citations?hl=u

k&user=WLrctKgAA

AAJ  

orcid.org/0000-0002-

6265-8508 

2 Шостак (Шаповал) 

Євгенія Юріївна 

кандидат 

педагогічних 

наук,. доцент 

кафедри 

теоретико-

методичних 

основ 

викладання 

спортивних 

дисціплін. 

10.09.1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 м. Прага, 

Чехія, 

2017, 108 год. 

Грамота Полтавського національного 

педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка за вагомі наукові 

здобутки у 2016 році та з нагоди 

відзначення Дня науки, 2016 р. 

Почесна грамота Федерації футболу 

України за вагомий особистий внесок в 

розвиток жіночого футболу в 

Полтавській області, 2016 р. 

Подяка від міського голови за вагомий 

особистий внесок у справах підготовки 

висококваліфікованих фахівців, 

багаторічну плідну працю, активну 

громадську діяльність та з нагоди Дня 

Соборності України, 2018 р. 

Google Scholar – 

https://scholar.google.

com.ua/citations?hl=r

u&user=APwcxYkA

AAAJ; 

orcid.org/0000-0002-

3668-0875 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WLrctKgAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WLrctKgAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WLrctKgAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WLrctKgAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=APwcxYkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=APwcxYkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=APwcxYkAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=APwcxYkAAAAJ


 

 

 

 

Грамота Полтавського національного 

педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка за вагомий 

особистий внесок у підготовці 

висококваліфікованих фахівців та з 

нагоди дня працівника освіти, 2019 р. 

3 Корносенко Оксана 

Костянтинівна 

доктор 

педагогічних 

наук, доцент 

кафедри 

теорії й 

методики 

фізичного 

виховання, 

адаптивної та 

масової 

фізичної 

культури 

31-08-1980  м. Варшава, 

Польща, 

2019, 120 год 

Подяка Міністерства освіти і науки 

України за багаторічну сумлінну працю, 

вагомий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів та 

плідну науково-педагогічну діяльність, 

2019 р. 

Подяка Полтавського національного 

педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка за вагомі наукові 

здобутки та з нагоди відзначення Дня 

науки, 2016 р. 

Google Scholar – 

https://scholar.google.

com.ua/citations?hl=u

k&user=oMpPWkwA

AAAJ 

orcid.org/0000-0002-

9376-176Х 

 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oMpPWkwAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oMpPWkwAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oMpPWkwAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oMpPWkwAAAAJ

