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Додаткові відомості 

Освіта Навчалася:  
в Київському університеті імені Бориса Грінченка та здобула 
кваліфікацію магістра дошкільної освіти, викладача 
дошкільної педагогіки і психології  (2010–2016); 
в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка 
за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" (2017–2021). 

Основні етапи трудової 
діяльності 

2014 р. – вихователь ЗДО № 525 м. Києва; 
2014-2016 рр. – лаборант кафедри педагогіки та психології 
Педагогічного інституту; 
2016-2021 рр. – викладач кафедри педагогіки та психології 
Педагогічного інституту; 
2021-2022 рр. – старший викладач кафедри педагогіки та 
психології Педагогічного інституту; 
2022-2023 рр. – старший викладач кафедри освітології та 
психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти; 
із лютого 2023 р. – в.о. заступника директора з наукової роботи 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

Теми дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня (захищених) 

Захист дисертації «Генеза ідей розвивального освітнього 
середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець 
ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)» (2021) 

Громадська, науково-
експертна діяльність 

Голова Наукового товариства студентів аспірантів, докторантів 
та молодих вчених Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка (2018-2019 рр.) 
Координатор Центру самопізнання і саморозвитку Факультету 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка (2022-2023 рр) 

Нагороди Подяки Київського університету імені Бориса Грінченка (2017, 
2021) 

Науково-дослідна діяльність 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=AJZ95PwAAAAJ&hl=uk&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=AJZ95PwAAAAJ&hl=uk&authuser=1
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Здійснення наукових досліджень з історії освіти та педагогіки, дослідження поступу ідей 
педагогічних персоналій щодо виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку.  
 
Перелік продукції: 
Монографії (одноосібні, колективні) 

Повний бібліографічний опис відповідно до ДСТУ 
(розташування за хронологією) 

Матюшинець, Я.В., Січкар, А.Д. (2020). Ідеї предметно-розвивального середовища для 
дітей в українському педагогічному дискурсі кінця 19-го – 20-ті роки ХХ століття: 
колективна монографія. Integration of traditional and innovative scientific researches: global 
trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House «Baltija Publishing», Riga, 
Latvia, 161-184. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-001-8, ISBN: 978-9934-26-001-8 
Матюшинець, Я.В., Січкар, А.Д. (2021) Соціокультурний концепт функціонування 
розвивальних середовищ у педагогічній спадщині Cофії Русової. Колективна (три і більше 
авторів). Science, technology, and innovation: the experience of European countries and 
prospects for Ukraine: Scientific monograph. Baltija Publishing, Riga, Latvia., DOI: 
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-190-9-14, 363-384, ISBN:978-9934-26-190-9 

 
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 
Повний бібліографічний опис відповідно до ДСТУ (розташування 

за хронологією) 
Назва 

наукометричної 
БД 

Матюшинець, Я.В. (2017). Ідеї розвивального середовища для дітей 
дошкільного віку на шпальтах часопису «Вільна українська школа» 
(1917–1919). Молодий вчений, (11), 357-361. ISSN: 2304-5809 

Index Copernicus 

Матюшинець, Я.В. (2018). Ідеї про розвивальне середовище для дітей 
як предмет теоретичного аналізу. Освітологічний дискурс: електронне 
наукове фахове видання, (3-4), 40-55. ISSN: 2312-5829 

Index Copernicus 

Матюшинець, Я.В. (2019). Особливості становлення та поступу 
розвивальних середовищ для дітей в УНР (1917–1919). Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 (88). 213-224. DOI 
https://doi.org/10.24139/2312-5993/2019.04/213-225 ISSN 2312-5993 

Index Copernicus 

Іванюк, Г. І., Матюшинець, Я.В. (2020). Актуальність педагогічних 
практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у 
контексті розбудови Нової української школи. Актуальнi питання 
гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих 
вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi 
Iвана Франка, 2 (29), 179-185. DOI https://doi.org/10.24919/2308-
4863.2/29.209458, ISSN: 2308-4855 

Index Copernicus 

Матюшинець, Я.В. (2021). Практичні аспекти розвивального 
середовища дитячого клубу за матеріалами книги Б. Боровича 
«Дитячий клуб (Історія одного досвіду)» (1919). Педагогіка 
формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 
(75), 8-12. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-2.1, ISSN: 
1992-5786 

Index Copernicus 

Іванюк, Г. І., Матюшинець, Я. В. (2021). Педагогічні ідеї та практики 
функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і 
дитячих притулках на теренах України (1899–1910). Актуальні 
питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць 

Index Copernicus 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-001-8
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-190-9-14
https://doi.org/10.24139/2312-5993/2019.04/213-225
https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/29.209458
https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/29.209458
https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-2.1


молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, 1 (36), 294-301. DOI 
https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-1-47, ISSN: 2308-4855 
 

Статті у виданнях, що затверджені МОН України 
Повний бібліографічний опис відповідно до ДСТУ 

(розташування за хронологією) 
Матюшинець, Я.В. (2018). Ідеї про розвивальне середовище для дітей як предмет 
теоретичного аналізу. Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, (3-4), 
40-55. ISSN: 2312-5829 
Матюшинець, Я.В. (2019). Особливості становлення та поступу розвивальних середовищ 
для дітей в УНР (1917–1919). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 
(88). 213-224. DOI 
https://doi.org/10.24139/2312-5993/2019.04/213-225 ISSN 2312-5993 
Іванюк, Г. І., Матюшинець, Я.В. (2020). Актуальність педагогічних практик Тимофія 
Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української 
школи. Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць 
молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана 
Франка, 2 (29), 179-185. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/29.209458, ISSN: 2308-
4855 
Матюшинець, Я.В. (2021). Практичні аспекти розвивального середовища дитячого клубу 
за матеріалами книги Б. Боровича «Дитячий клуб (Історія одного досвіду)» (1919). 
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 (75), 8-
12. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-2.1, ISSN: 1992-5786 
Іванюк, Г. І., Матюшинець, Я. В. (2021). Педагогічні ідеї та практики функціонування 
розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах 
України (1899–1910). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник 
наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка, 1 (36), 294-301. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-1-47, ISSN: 
2308-4855 

Тези і матеріали наукових конференцій 
Матюшинець, Я.В. (2020). Педагогічні погляди Наталії Лубенець про значення 
розвивального середовища в підготовці дітей до навчання у школі. Scientific bases of 
solving of the modern tasks. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference, 
276-279. 
Матюшинець, Я.В. (2020). Педагогічні ідеї Cофії Русової про розвивальне середовище для 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Педагогічна компаративістика і 
міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-
практ. конф., 99-102. 
Матюшинець, Я.В. (2020). Педагогічні ідеї Cофії Русової про розвивальне середовище для 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Педагогічна компаративістика і 
міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-
практ. конф., 99-102. 
Матюшинець, Я.В. (2021). Софія Русова про роль соціального середовища для розвитку 
особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Збірник наукових праць за 
матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практична онлайн – конференції «Софія Русова – 
предтеча Нової української школи», 134-136. 
Матюшинець, Я.В. (2021). Ідеї М. Володькевича про підготовку дитини до життя в 
освітньому середовищі початкової школи (1900-і рр.). Інновації в початковій освіті: 
проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІV Всеукр. наук.-
практ. конф. (Полтава, 04-05 березня 2021 р.), 25-28. 

https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-1-47
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Матюшинець, Я.В. (2021). Середовищний підхід до реалізації міжкультурної взаємодії 
суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: 
контроверзи сучасного наукового пізнання: зб. тез всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, 39-41.  

Участь у науково-практичних заходах 

Назва заходу Тема доповіді Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Професійна підготовка 
педагогів в умовах 
євроінтеграції: проблеми 
та перспективи» 

Функціонування 
розвивального середовища 
для дітей: ґенеза ідей 
українських педагогів 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

12.10.2017 

Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні стратегії 
педагогічної освіти в 
контексті розбудови 
суспільства сталого 
розвитку та концепції 
нової української 
школи» 

Ідеї розвивального 
середовища для дітей 
дошкільного віку на шпальтах 
журналу «Вільна українська 
школа» 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

02.11.2017 

Наукова конференція 
"Якість освіти України: 
сучасні виклики та 
пріоритети розвитку" 

Ідеї українських педагогів 
кінця ХІХ – поч. ХХ ст. про 
розвивальне середовище для 
дітей у контексті розбудови 
Нової української школи 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

22.05.2018 

ІІ Міжнародна наукова 
конференція «Педагогіка 
у міждисциплінарному 
вимірі: варіативність 
моделей неперервної 
педагогічної освіти» 

Особливості становлення та 
поступу розвивальних 
середовищ для дітей в 
дошкільних установах та 
початкових школах УНР 
(1917-1919 рр.) 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

28.11.2018 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
"Дослідження молодих 
вчених: від ідеї до 
реалізації" 

Особливості функціонування 
розвивальних середовищ для 
дітей в дошкільних установах 
то початкових школах кінця 
ХІХ - початку ХХ століття 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

22.03.2019 

V Міжнародна науково-
практична конференція 
"Інноваційний розвиток 
вищої освіти: 
глобальний, 
європейський та 
національний виміри 
змін" 

Адаптація прогресивних ідей 
педагогів кінця ХІХ - початку 
ХХ століття про розвивальне 
середовище для дітей 

Сумський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
А.С.Макаренка, 
м. Суми 

16.04.2019 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
"Інновації у професійній 
підготовці педагога в 
умовах євроінтеграції 

Реалізація ідей соціального 
виховання у розвивальних 
середовищах для дітей 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку (30-ті рр. ХХ 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

15.05.2019 



освітнього процесу: 
погляд науковців і 
практиків" 

ст.) 

Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
"Форми репрезентації 
джерел з історії освіти" 

Особливості репрезентації 
електронних джерел із 
проблем історії освіти 

Державна 
науково-
педагогічна 
бібліотека 
України імені 
В.О. 
Сухомлинського, 
м. Київ 

15.05.2019 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
"Велет українського 
слова" 

Актуальність ідеї 
Пантелеймона Куліша про 
викохування дітей в умовах 
освітніх змін 

НАПН України, 
м. Київ 18.10.2019 

I Міжнародна науково-
практична конференція 
"Освіта для ХХІ 
століття: виклики, 
проблеми, перспективи" 

Інноваційні моделі освітніх 
середовищ у закладах 
дошкільної та загальної 
середньої освіти (початкова 
школа) 

Сумський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
А.С.Макаренка, 
м. Суми 

29.10.2019 

ІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
"Сучасні стратегії 
педагогічної освіти в 
контексті розбудови 
суспільства сталого 
розвитку та 
євроінтеграції" 

Адаптація прогресивних ідей 
українських педагогів про 
розвивальні середовища для 
дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку у 
20-х рр. ХХ століття в 
сучасний освітній простір 
України 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

14.11.2019 

Міжнародна науково-
практична онлайн-
конференція 
"ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ У КРАЇНАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ" 

Актуальність педагогічного 
досвіду Т. Лубенця про 
розвивальне середовище для 
розбудови Нової української 
школи 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

15.04.2020 

Всеукраїнський 
науковий онлайн-форум 
«Якість професійної 
підготовки сучасного 
педагога: український та 
європейський виміри» 

Ідеї про розвивальне 
середовище для дітей 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку в педагогічній 
спадщині Софії Русової 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

27.05.2020 

IV Міжнародна науково-
практична конференція 
Педагогічна 
компаративістика і 
міжнародна освіта– 
2020: глобалізований 
простір інновацій 

Педагогічні ідеї Cофії Русової 
про розвивальне 
середовище для дітей 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку 

НАПН України, 
м. Київ 28.05.2020 

І Міжнародна науково-
практична інтернет-

Обґрунтування нових 
підходів до впровадження ІМЗО, м.Київ 29.05.2020 



конференція "Шляхи 
удосконалення 
професійних 
компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення" 

ключових компетентностей в 
Новій українській школі 

І Міжнародна науково-
практична інтернет-
конференція "Шляхи 
удосконалення 
професійних 
компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення" 

Впровадження інноваційних 
освітніх проектів з метою 
забезпечення якості 
освітнього процесу 

ІМЗО, м.Київ 29.05.2020 

ХIХ Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Scientific 
bases of solving of the 
modern tasks» 

Педагогічні погляди Наталії 
Лубенець про значення 
розвивального середовища в 
підготовці дітей до навчання 
у школі 

International 
Science Group, 
Frankfurt am Main, 
Germany 

01.06.2020 

Всеукраїнський науково-
методологічний семінар 
з історії освіти 
«Дослідницькі підходи 
до історико-
педагогічних розвідок: 
від традицій до новацій» 

Дослідження педагогічної 
думки щодо розвивальних 
середовищ для дітей в 
імперську добу 

Державна 
науково-
педагогічна 
бібліотека 
України імені В. 
О. 
Сухомлинського, 
м. Київ 

21.10.2020 

Всеукраїнська науково-
практична онлайн-
конференція 
"Професійна діяльність 
педагога в умовах 
парадигмальних змін" 

Поступ ідей педагогів про 
розвивальне 
середовище для дітей. 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

25.11.2020 

IV Всеукраїнська 
науково-практична 
онлайн – конференція 
Софія Русова – предтеча 
Нової української школи 

Ідеї Софії Русової про роль 
соціального середовища для 
розвитку особистості дітей 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку 

ГО «Асоціація 
освітян імені 
Софії Русової», 
с. Ріпки 

25-
26.02.2021 

ІV Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Інновації в 
початковій 
освіті:проблеми, 
перспективи, відповіді 
на виклики сьогодення» 

Ідеї М. Володькевича про 
підготовку дитини до життя в 
освітньому середовищі 
початкової школи (1900-і рр.) 

ПНПУ імені 
В.Г.Короленка, 
м. Полтава 

05.03.2021 

VІ Всеукраїнський 
науково-методологічний 
семінар з історії освіти 
«Понятійно-
термінологічний апарат 
історико-педагогічних 
досліджень: історія і 

Характеристика понятійного 
апарату у поступі історії 
педагогіки кінця ХІХ – 20-ті 
рр. ХХ століття 

Державна 
науково-
педагогічна 
бібліотека україни 
імені В. О. 
Сухомлинського, 
м. Київ 

19.05.2021 



сучасні підходи» у 
рамках Всеукраїнського 
фестивалю науки – 2021 
(до 30-ї річниці 
Незалежності України) 

 

Всеукраїнська науково-
практична конференція з 
міжнародною участю 
"Історія та філософія 
освіти в незалежній 
Україні: контроверзи 
сучасного наукового 
пізнання" 

Середовищний підхід до 
реалізації міжкультурної 
взаємодії суб’єктів освітнього 
процесу ЗЗСО Інститут 

педагогіки НАПН 
України, м Київ 

08.06.2021 

ІІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
онлайн-конференція з 
міжнародною участю 
"НОВА СТРАТЕГІЯ 
ПІДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГІВ: 
СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ 
ТА НОВІ ВИКЛИКИ" 

Генеза ідей розвивального 
освітнього середовища дітей 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку у вітчизняній 
педагогічній думці 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

27.10.2021 

ІV Міжнародна наукова 
конференція 
"ПЕДАГОГІКА У 
МІЖДИСЦИПЛІНАРН
ОМУ ВИМІРІ: 
ФЕНОМЕН 
ІННОВАЦІЙНОСТІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ" 

Проєктування освітнього 
середовища ЗВО в умовах 
реалізації нових професійних 
стандартів підготовки 
майбутніх педагогів 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка,  
м. Київ 

16.11.2022 
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