Лисюк Ольга Андріївна
Освіта: вища, Житомирськи Державний педагогічний
університет імені Івана Франко 2002-2008 рр.
Спеціальність за дипломом: «Педагогіка і методика
середньої освіти. Фізика і математика». Кваліфікація:
вчитель фізики, математики, астрономії та безпеки
життєдіяльності
Стаж педагогічної роботи: 10 років.
Місце роботи: Коледж Київського національного університету технологій та дизайну.
Посада: викладач, голова ППО студентів Коледжу КНУТД.
Викладаю дисципліни: математика, астрономія, інформатика.
Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням:
кафедри вищої математики Київського національного університету технологій та дизайну
2013 рік.
Результати попередньої атестації: березень 2015 року, присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст першої категорії».
Професійна діяльність.
В своїй роботі спрямовую курс на дослідницьку і творчу активність широко
використовуючи міжпредметні зв’язки (моделювання, розробка презентацій, метод
проектів), формую у студентів вміння працювати самостійно, а також самостійно
здобувати знання, виховую розуміння ролі математики в житті, розуміння важливості
математичних знань. Використовую в педагогічній діяльності новітні інформаційні
технології, форми інтерактивного навчання та застосовую інтегрований підхід до
вивчення дисципліни. Форми і методи спрямовую на реалізацію особистісного потенціалу
кожного студента. Постійно підвищую рівень своїх знань.
Проведено відкритих:
а) занять: 1
б) виховних годин: 4 (щороку)
в) тематичних вечорів, вечорів відпочинку:
«Родинне свято. Щастя бути разом», - «Пам'ять зберігають живі», сявядкові концерти до
Дня вчителя, Нового Року та 8 березня, проведення Дня здоров’я, благодійних акцій: для

допомоги раненим військовим АТО, дітям із зони АТО, подаруй іграшку дитячому
будинку.
Методичні розробки п’яти останніх років:
Розробка практичних робіт з «Основ інформатики та комп’ютерної техніки»,
спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика».
Створення бібліотеки презентацій занять з астрономії та математики.
Методичні розробки конспектів занять з дисциплін «Астрономії»
Розробка пакету методичного забезпечення з дисциплін «Астрономія», «Основ
інформатики та комп’ютерної техніки»
Методичні вказівки до виконання самостійної позааудиторної роботи з дисципліни
«Астрономії» для студентів всіх спеціальностей (І семестр)
Методичні вказівки до виконання самостійної аудиторної роботи з дисципліни
«Астрономії» для студентів усіх спеціальностей (І семестр)
Навчальний посібник з дисципліни «Астрономія» для студентів усіх
спеціальностей

