
 

Ліщенко Майя Олександрівна 
7.05. 1982 р. н. 

Викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання.  

Освіта: 

2004-2008 рр. – ВДПУ ім. М. Коцюбинського; базова вища освіта, напрям підготовки 
«Педагогічна освіта. підготовка і методика середньої освіти. Фізична культура», 
кваліфікація бакалавр педагогічної освіти, вчитель фізичної культури; 

2008-2009 рр. – ВДПУ ім. М. Коцюбинського; повна вища освіта , спеціальність 
«Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація спеціаліст 
вчитель фізичної культури; 

2009-2010 рр. – ВДПУ ім. М. Коцюбинського; повна вища освіта , спеціальність 
«Педагогіка і методика середньої освіти. Фізичне виховання», кваліфікація магістр 
викладач фізичного виховання; 

Підвищення кваліфікації: 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу 

«Новітні інноваційні технології у вищій школі при Полтавському університеті економіки 

і торгівлі» з дисципліни: «Фізичне виховання». Свідоцтво від 29 вересня 2017 року ПК 

01597997\00582-17.  

Атестація: 

20.03.20118 р. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 

Досвід роботи: 

-  ДЮСШ «Колос» (2007-2009), тренер викладач з важкої атлетики. 

- Вінницький кооперативний інститут з 2008р. викладач фізичної культури та фізичного 
виховання ВКІ. 

Викладає дисципліни:        



 Фізична культура, фізичне виховання. 

Наукова діяльність: 

1) Публікації у фахових виданнях: 

 - Збірник присвячений 85-річчю Університету та 30-ти річчю Інститут фізичної 
культури «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів 
України». Стаття : «Особливості фізичного розвитку важкоатлетів і його зміни під 
впливом тренувань», м. Суми (29-30.04.2010р.), - С. 182-183 

 - Статті та тези доповідей учасників ІII Всеукраїнська студентська науково-практична 
конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві», 
// зміни фізичної підготовки важкоатлетів під впливом тренувань// м. Вінниця  
(13-14.05.2010).  
  

Методично-організаційна робота: 

1) Керівництво предметними гуртками: 

- Керівник спортивної секції з важкої атлетики. 

2) Переможці обласних та всеукраїнських змагань: 

– Ліщенко М.О. зайняла ІІІ місце у Міжнародному турнірі з важкої атлетики пам’яті 
Я.Куценка, м. Скадовськ (2016р.) 

- Ліщенко М.О. зайняла І місце у Чемпіонаті України з важкої атлетики серед ветеранів 
м. Миколаїв (26.05.2017р.) 

- Ліщенко М.О. зайняла І місце у Чемпіонаті міста з важкої атлетики ( 13.08.2017р.) 

- У складі збірної команди ВКІ (Мончак В.І.,Гончарук Б.С., Дибчук Л.В., Ліщенко М.О.) – 
ІІІ місце в обласній Спартакіаді науково-педагогічних працівників ВНЗ м. Вінниці 
(9.02.2017р.) з настільного тенісу. 

- У складі збірної команди ВКІ (Мончак В.І., Гончарук Б.С., Захарченко С.В., Ліщенко 
М.О.) – 4 місце в обласній Спартакіаді науково-педагогічних працівників ВНЗ м. Вінниці 
( 9.02.2017р.) з кульової стрільби. 

- 2016-2017н.р. збірна команда ВКІ – І місце у ХІІІ Універсіаді ВНЗ м. Вінниця з важкої 
атлетики (11.04.2017р.) 

-2018 -2019 н.р. збірна команда ВКІ – ІІІ місце у Всеукраїнських спортивних іграх серед 
студентів аграрних ВУЗів м. Київ з важкої атлетики (02.10.2018р.) 

27.10.2018 р. студенти ВКІ прийняли участь у відкритому Кубку пам’яті А.Житецького і 
зайняли призові місця: 

Безугла Анастасія – 1 місце 
Десятник Марина – 1 місце 
Гайдамака Максим – 1 місце 
Гонтар Вікторія – 2 місце 
Олійник Андрій – 3 місце 
Москаленко Андрій – 3 місце 
 



25.10.2018 р. у м. Львів Ліщенко М.О. пройшла курси підвищення кваліфікації тренерів і 
здобула І тренерську категорію з важкої атлетики. 
 
- проведено обмін досвідом з викладачами технічного коледжу з наступною його 
апробацією в навчальному закладі.  

Виховна робота: 

Виконання обов’язків керівника груп, а саме: 

2012 – 2014 – групи ТМ - 122 

Активна участь в спортивно-масовій і виховній роботі, організація і проведення  заходів 
«День здоров’я», «Козацькі розваги», чемпіонати коледжу з різних видів спорту, що 
виховують студентів такі властивості як: відповідальність, наполегливість, витривалість, 
мужність, самодисципліну. 

17.10.2018 р. у Вінницькому кооперативному інституті була проведена Відкрита першість 
ВКІ на Кубок пам’яті І.Лозовського, організатором змагань була викладач фізичного 
виховання Ліщенко М.О. 

 


