ХОРОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
Кандидат фізико-математичних наук; викладач у ПДПУ (ПНПУ) з 2008 р.
Народився 9 жовтня 1985 р. у місті Полтаві. Викладач-науковець, кандидат фізикоматематичних наук (2018).
Закінчив Полтавський міський ліцей № 1 імені І. П. Котляревського із золотою
медаллю (2002), Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика” з відзнакою (2007),
аспірантуру Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика (2010). Розпочав свою
педагогічну діяльність асистентом кафедри вищої математики і фізики Полтавського
університету споживчої кооперації (2007-2008). У Полтавському державному
педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка (нині національний педагогічний
університет) працює з 2008 р.: асистент (2008-2016), старший викладач (з 2016 р.).
Відповідальний секретар приймальної комісії університету (з 2016 р.).
Основу навчального навантаження О. В. Хорольського складають курси астрономії й
астрофізики, теоретичної фізики, практикуму із розв’язування олімпіадних задач з фізики,
які є важливими у професійній підготовці вчителів фізики.
Наукові інтереси Олексія Вікторовича пов’язані з дослідженнями актуальних проблем
фізики рідин і рідинних систем, зокрема фізики розчинів високомолекулярних сполук. Автор
понад 80 наукових і науково-методичних публікацій, серед яких статті у періодичних
виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science.
Як науковець О. В. Хорольський здійснює організаційну і науково-методичну роботу:
член організаційних комітетів з підготовки і проведення щорічних всеукраїнських науковопрактичних конференцій “Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті Ю. В. Кондратюка”
(з 2008 р.), науковий керівник курсових робіт (упродовж усього періоду роботи в
університеті) та наукових статей студентів.
10 років поспіль Олексій Вікторович – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з фізики та член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з астрономії, 5 років – член журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція
“Астрономія та астрофізика”).
Нагороджений Грамотою ПНПУ імені В. Г. Короленка (2012, 2016), Подякою ректора
ПНПУ імені В. Г. Короленка (2015, 2018), Почесною грамотою виконавчого комітету
Полтавської міської ради (2016), Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації (2019).

