
Зустріч – спогади, 
присвячені пам'яті відомого 

українського методиста 
Надії Юріївни Матяш



«Народила Надійка в 
красивому місті Бережани
- це Тернопільщина -
Галичина.
Народилася в сім"ї
робітників. Мама - Сікора
Ніна Юріївна. Тато - Сікора
Юрфій Юрійович»

Спогади брата Миколи Мама - Сікора Ніна Юріївна

Бабуся 



«З маленьких літ тягнулася до книжок і вже 4 рочки читала і 
допитливо спостерігала за прочитаними текстами, які знала на 
пам’ять...Якщо дорослий читав текст і спеціально пропускав... 
виправляла і казала... а це Ви пропустили.»

Спогади брата Миколи



У родинному 
колі…



Навчання у Бережанській СШ № 1 (рік закінчення – 1968)



Вступ до Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 



1974 р. - заміжжя з 
Петром Олексійовичем 
Матяш



1975 р. - переїзд у м. Київ та переведення на навчання до 
Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова



З 1977 року працює вчителем біології у ЗОШ № 44 м. Київ.
Є членом журі конкурсу «Вчитель року».



У 1994 році захищає кандидатську дисертацію.



З 1995 року переходить на роботу до лабораторії хімічної та 
біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України. Керівник 
лабораторії – д.пед.н., професор Людмила Петрівна Величко.



Під час роботи з головним науковим співробітником лабораторії 
д.пед.н., професором Ніною Миколаївною Буринською.



Займається активною науковою роботою.



Бере участь у різноманітних конкурсах, заходах, семінарах 
для вчителів.



Є науковим керівником 
кандидатських 

дисертацій: 



Васютіна Тетяна Миколаївна
професор кафедри педагогіки і методики 
початкового навчання НПУ імені
М.П.Драгоманова.
Захист у 2003 році.
Тема: «Пропедевтика природничих знань учнів 5-го 
класу загальноосвітньої школи».
Автор понад 150 публікацій. 8 з них є шкільними
навчальними посібниками з предметів
«Природознавство» (5-6 кл.), «Біологія» (7-8 кл.),
навчального атласу «Я досліджую світ», навчальної
програми з позашкільної освіти еколого-біологічного
профілю „Природа рідного краю”, виданими у
співавторстві і такими, що отримали гриф
Міністерства освіти та науки України.



Науковий доробок Васютіної Тетяни Миколаївни



Коршевнюк Тетяна Валеріївна
Провідний науковий співробітник, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий
співробітник Інституту педагогіки НАПН України
Захист у 2007 році.
Тема дисертації «Формування знань
старшокласників про молекулярні основи життя в 
процесі навчання біології»
Автор понад 170 публікацій, серед яких 1 монографія,
8 навчальних програм, 21 шкільний підручник і 32
навчальних посібники з відповідним грифом МОН
України.





Міронець Людмила Петрівна
Доцент кафедри біології та методики 
навчання біології природничо-
географічного факультету СумДПУ імені 
А.С. Макаренка, декан факультету
Захист у 2010 році.
Тема дисертації «Методика застосування
комп'ютерних технологій у процесі
навчання біології учнів 7-го класу»
Автор понад 130 публікацій, серед яких є 
такі, що індексуються у базі Scopus, з 
грифом МОН України. 



З Надією Юріївною після 
захисту дисертації 
Міронець Л.П.



Кучук Світлана Юріївна
Директор школи І-ІІІ ступенів №9 
Оболонського району м. Києва
Захист у 2016 році.
Тема дисертації «Формування у 

старшокласників знань про нанотехнології 
у процесі факультативного навчання 
біології»
Автор багатьох публікацій для вчителів 
біології.



Під час захисту дисертації Кучук Світлани Юріївни



Робота спеціалізованих 
рад



Матяш Надія Юріївна активно працює з учителями біології
м. Києва та України



Проводить семінари для вчителів біології м. Суми



На базі КУ ССШ №9 м. Суми організовує педагогічний 
експеримент. Вчитель – Пластюк Алла Іванівна з Надією 

Юріївною



Є членом журі відділення хімії та біології Малої академії наук 
України



2008 рік.
Всеукраїнський 
семінар для 
учителів біології



Керує темами планових науково-дослідних робіт з біології та хімії 
Інституту педагогіки НАПН України  



Матяш Надія Юріївна готує методичні рекомендації до нового 
навчального року, бере участь у серпневих методичних нарадах

На фото – Коршевнюк Т.В., Матяш Н.Ю., Величко Л.П.



Науковий доробок 
Матяш Надії 

Юріївни















Матяш Н.І. була консультантом при розробці педагогічного 
програмного засобу «Віртуальна лабораторія. Біологія людини. 

8- 9 клас.»



Одне із останніх 
фото…

Пішла у засвіти Надія 
Юріївна 14 червня 
2020 року…



Нєвєдомська Євгенія Олексіївна, доцент кафедри фізичної
реабілітації та біокінезіології факультету здоров’я, фізичного
виховання і спорту Київського університету імені Бориса 
Грінченка: 

живе









Світла
пам’ять про 

Матяш Надію
Юріївну

завжди буде 
жити в наших 

серцях…


