
Матушевська Олена Василівна, старший викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти  

Контактна інформація: електронна адреса: matushevska.olena@gmail.com 
 

Коло наукових інтересів: створення й упровадження у практику роботи 

керівників і педагогічних працівників електронних освітніх ресурсів; 

підготовка керівників і педагогічних працівників до роботи в умовах Нової 

української школи. 
   

Портфоліо викладача 

ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ   

на 2017/2018 н. р 

 

1. Використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності 

вчителів музичного мистецтва. 

2. Використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності 

педагогічних працівників навчальних закладів (зазначати: вчителів 

конкретного фаху; наприклад: вчителів зарубіжної літератури ).. 

3. Педагогічні техніки і прийоми в роботі вчителя в контексті Нової української 

школи. 

4. Нормативно-правове забезпечення діяльності навчального закладу у 

2017/2018 навчальному році. 

5.  Основи сучасного ділового мовлення. 

6. Реалізація наскрізних змістових ліній у процесі вивчення навчальних 

предметів за оновленими програмами для 5-9 класів.  

7. Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення вивчення 

навчальних предметів за оновленими програмами для 5-9 класів. 

8.  Ресурсознавство. 

9.  Система розвитку особистості учня.  

10. Створення системи умов для розвитку інтелектуальних здібностей дитини. 

11. Техніка опанування стресом. 

12.  Підготовка й оформлення досвіду роботи педагогічного працівника. 

13. Використання проектних технологій у практиці роботи педагогічних 

працівників. 

14. Використання математичної арени за методикою М. Монтесорі у роботі з 

дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

Професійні досягнення за період 2015-2018 рр.  
 

відповідальний редактор, літературний редактор спеціалізованого педаго-

гічного видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адмі-

ністрації та Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради 

«Академія неперервної освіти» «Інформаційно-методичний збірник» (випуски 

4-12/2017, 1-2/2018) https://base.kristti.com.ua/?tag=imz; 

відповідальний редактор спеціалізованого педагогічного видання департа-

менту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунального 
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вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної 

освіти» «Методичний вісник: інформаційно-методичний збірник» (випуски 1-

2/2018); 

головний редактор інформаційної системи КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти» «Нормативно-правове і навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу» https://base.kristti.com.ua/ (понад 1 млн  

переглядів матеріалів, 300 тис користувачів); здійснюю змістове наповнення, 

розміщення матеріалів, підготовку коментарів; 

автор, укладач, член редакційної колегії інформаційно-методичних збірників 

https://base.kristti.com.ua/?page_id=2330  (визначені лауреатами VІІІ і ІХ конкурсів 

методичних видань, що проводилися ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України): 

1. Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 

2016/2017 навчальному році : інформаційно-методичний збірник / за заг. ред. 

І. Г. Осадчого, О. В. Матушевської ; редакційна колегія: Осадчий І. Г., Матушев-

ська О. В., Ткач В. А. – Біла Церква: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 

2016. 

2. Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 

2017/2018 навчальному році : інформаційно-методичний збірник / за заг. ред. 

І. Г. Осадчого, О. В. Матушевської ; редакційна колегія: Осадчий І.Г., Матушев-

ська О. В., Ткач В. А. – Біла Церква: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 

2017. 

 Працюю над створенням електронного ресурсу: 

Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 

2018/2019 навчальному році : інформаційно-методичний збірник / за заг. ред. 

І. Г. Осадчого, О. В. Матушевської ; редакційна колегія: Осадчий І.Г., Матушев-

ська О. В., Ткач В. А. – Біла Церква: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 

2018. 
 

 Автор понад 70 публікацій у випусках спеціалізованого педагогічного вида-

ння департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та 

Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 

неперервної освіти» «Інформаційно-методичний збірник». 
 

Участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах (серпень 2017 – січень 

2018 рр.): 

1. Система соціально-психологічних умов для розвитку інтелектуальних 

здібностей дитини. 

2. Авторський майстер-клас Світлани Ройз «Шкільне дитинознавство» 

3. Авторський майстер-клас Світлани Ройз «Ресурсознавство» 

4. Система розвитку особистості учня (частина 1) 

5. Система розвитку особистості учня (частина 2) 

6. Проектні технології у початковій школі через «Хвильове занурення» 

7. Актуальні компетенції сучасного вчителя 

8. Майстер-клас «Техніка управління стресом» 

9. Математична арена (за методикою Марії Монтессорі). 
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10.  Он-лайн курс «Дизайн-мислення для інновацій». 

11. Дистанційний курс для вчителів початкової школи (на платформі Ed 

Era). 
 

Тематика навчальних занять для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації: 

1. Використання електронних освітніх ресурсів у практиці роботи 

керівника закладу освіти. 

2. Підготовка керівників і педагогічних працівників закладів освіти до 

роботи в Новій українській школі. 

3. Використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності 

вчителя початкових класів. 

4. Використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності 

педагогічних працівників навчальних закладів. 

5. Педагогічні техніки і прийоми в роботі вчителя в контексті Нової 

української школи. 

6. Нормативно-правове забезпечення діяльності навчального закладу. 

7. Основи сучасного ділового мовлення. 

8. Реалізація наскрізних змістових ліній у процесі вивчення навчальних 

предметів за оновленими програмами для 5-9 класів. 

9. Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення вивчення 

навчальних предметів за оновленими програмами для 5-9 класів. 

10. Ресурсознавство. 

11. Система розвитку особистості учня. 

12. Створення системи умов для розвитку інтелектуальних здібностей 

дитини. 

13. Техніка опанування стресом. 

14. Підготовка й оформлення досвіду роботи педагогічного працівника. 

15. Використання проектних технологій у практиці роботи педагогічних 

працівників. 

16. Використання математичної арени за методикою М.Монтесорі у 

роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

 Професійні відзнаки: нагороджена нагрудним знаком МОН України 

«Відмінник освіти», дипломом «Лауреат Київської обласної премії за заслуги в 

галузі освіти», дипломом «Лауреат премії КВНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти» «Педагогічний олімп-2016», почесною відзнакою КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти» – медаллю  «М. І. Пирогов – попечитель Київського 

навчального округу». 


