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Освіта: 

Бакалавр, денна форма, диплом В16 № 138290 від 30.06.2016. 

2012-2016  Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. Факультет педагогіки і психології. 

Спеціальність: «Початкова освіта». 

Кваліфікація: Вчитель початкової школи та англійської 

мови в початковій школі. 

 

Магістр, денна форма, диплом М18 №103565 від 30.06.2018. 

2016 – 2018 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Факультет 

педагогіки і психології. 

Спеціальність: «Початкова освіта». 

Кваліфікація: Викладач педагогіки та методик початкової освіти. Вчитель початкових 

класів.  Організатор початкової освіти(завуч). Молодший науковий співробітник. 

 

Магістр, вечірня форма, диплом М18 №167556 від 31.12.2018. 

2017 – 2018 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Центр 

вечірнього навчання факультету менеджменту освіти і науки. 

Спеціальність: «Середня освіта». 

Кваліфікація: Викладач англійської мови та літератури. Вчитель німецької мови. 

Вчитель зарубіжної літератури. Перекладач. 

 

Аспірант, денна форма. 

2018 – по сьогоднішній день – Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

Науковий керівник: доктор пед. наук, проф. Матвієнко Олена Валеріївна 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки.» 

Кваліфікація: Доктор філософії в галузі педагогіки 

 

Сфера наукових інтересів: педагогіка, філософія, теорія виховання, громадянська освіта, 

політологія, впровадження елементів демократії в освітній процес, розвиток критичного 

мислення та емоційного інтелекту учнів початкової школи, розвиток соціальної, 

підприємницької та громадянської компетентності майбутніх вчителів початкової школи, 

сучасні технології навчання іноземних мов.  

Тема дисертаційного дослідження: «Формування громадянської компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи в процесі фахової підготовки». 

 

Траєкторія працевлаштування:  

З 2015- по 2018 – старший лаборант(секретар) кафедри іноземних мов та методики навчання 

факультету педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова 

З 2017 – по квітень 2018 – викладач іноземної мови за професійним спрямуванням, ейдетики 

та скорочитання в ТОВ «Інститут секретарів»  

З червня 2018 – по серпень2018 – адміністратор ЄДЕБО приймальної комісії від факультету 

педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова. 

З жовтня 2018 – по грудень 2018 – викладач англійської мови в дитячому садочку №107 

міста Києва. 
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З жовтня 2018 – по грудень 2018 – викладач «граючись-вчимось» в дитячому садочку №458 

міста Києва. 

З 27 травня 2019 – по 12 листопада 2019 – працювала в КП «Інженерний центр» Київської 

міської державної адміністрації 

З жовтня 2019 – по сьогоднішній день – експерт Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

З 15 травня 2020 - по сьогоднішній день – молодший науковий співробітник НПУ імені 

М.П. Драгоманова. 
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Тези доповідей: 
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Tsehmeistruk // Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji  

“Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2017”, Volume 3; Przemysl: Nauka 

i studia – 100-103 c.  

2. Комогорова М., Цихмейструк О. Вплив полікультурного середовища на розвиток 

естетичного смаку та критичного мислення у інтелектуала / М. Комогорова, О. 

Цихмейструк // Materials of the XII International scientific and practical Conference 

“Conduct of modern science – 2017”, Volume 8: Pedagogical sciences. Sheffield. Science 
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мови у середній та вищій школі / М.І. Комогорова М.І., О.М. Цихмейструк // 

Directions of Development of Language Education in the XXI Century. Ukrainian student 

scientific Internet-conference with international participation (April 9-13 2018) – Zhytomyr: 

IFZSU, 2018. – 7-8 c. 

4. Матвієнко О.В., Цихмейструк О.М. Forming human values through wisdom in 

pedagogical space / О.В. Матвієнко, О.М. Цихмейструк //  Концептуальні, 

методологічні та практичні проблеми соціальної філософії, філософії освіти та 

освітньої політики: Збірник матер. ІІІ міжнар. наук.-поп. конф. –К. :  Вид-во НПУ 

імені М.П. Драгоманова., 2019 – 31-34 с.  



5. Матвієнко О.В., Цихмейструк О.М. Вияв громадянської зрілості студента в процесі 

акредитації та удосконалення освітніх програм./ О.В. Матвієнко, О.М. Цихмейструк // 

Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених: збірник матеріалів 

конференції/ за заг. ред. проф. Т.О. Олефіренка. – Київ: Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2020, с. 280-283. 

 

Участь у конференціях: 

1. Міжнародна науково-практична конференція “Perspektywiczne opracowania sa 

nauka i technikami ” (Przemysl, Poland, 07 – 15 листопада 2017 р.). «Variety of 

teaching methods». 

2. XII International research and practice Conference “Conduct of modern science ” 

(Sheffield, UK, 30 листопада – 07 грудня 2017 р.) «Вплив полікультурного 

середовища на розвиток естетичного смаку та критичного мислення у 

інтелектуала». 

3.   Ukrainian student scientific Internet-conference with international participation 

«Directions of Development of Language Education in the XXI Century» (Zhytomyr, 

Ukraine, April 9-13 2018 р.) «Інформаційні технології у вивченні іноземної мови у 

середній та вищій школі».  

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні, методологічні та 

практичні проблеми соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.» 

(м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 24 квітня 2019 року). «Forming human 

values through wisdom in pedagogical space». 

5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток критичного 

мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри» (м. 

Глухів, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка, 13 лютого 2020). «Розвиток критичного мислення в процесі 

формування громадянської компетентності майбутніх вчителів початкової 

школи». 

6. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

психології розвитку особистості» (м.Київ, Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 14-15 травня 2020). «Вияв громадянської зрілості 

студента в процесі акредитації та удосконалення освітніх програм». 

 

Участь у державних науково-дослідних проектах: 

1. «Психолого-педагогічні основи формування національно-культурної ідентичності 

дітей та студентської молоді України в умовах воєнно-політичних, соціально-

економічних, інформаційних викликів ХХІ століття»  

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах: 

1. The Trainers Certification Course for the Master Trainer: «Implementation Democracy 

in Teaching School Subjects in the Frame of «New Ukraine School» Curriculum» 

organized by the University of South-Eastern Norway in the frame of cooperation 

project on «Developing democracy education in Ukraine, Norway and Palestine» 

between the 19th of November 2018 to 30th October 2019. 

Міжнародні стажування:  

1. Internship program for the professors of higher educational establishments entitled “Cultural 

for Democracy and Diversity in Teacher Education” organized by University College of 

Southeast of Norway in the frame of the cooperation project on Developing democracy 

education in Ukraine, Norway and Palestine between the 7th of October to 13th of October 

2018.  

2. An internship «Educational system in Finland» organized by West Finland College, 

Huittinen from 03.02.2020 to 07.02.2020. (certificate № 07022020/23) 

3. Intensive English course organized by West Finland College from 03.02.2020 to 

07.02.2020. (certificate № 11102019/19) 

 



Онлайн-курси: 

1. «Експерт з акредитації освітніх програм, онлайн тренінг», наданий Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus від 23.09.2019.  

2. «Основи державної політики», наданий викладачем Києво-Могилянської академії 

Олександром Дем’янчуком через платформу масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus від 05.04.2020. 

3. «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти, наданий 

викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 

від 12.04.2020.  

 

Експериментальне дослідження: 

Проведено тренінги «Демократія в комунікації» в рамках проекту «Розвиток культури 

демократії в освіті в Україні, Норвегії та Палестині» в школах міста Києва: школа № 256, 

школа № 304, школа №31, школа №3, НВК «Оболонь». 

 

 

 

 


