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Освіта 
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук. Дисертаційне дослідження на тему «Психологічні умови 
формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування». 
Спеціальність 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія». 

Вчене звання: «старший науковий співробітник» із спеціальності «педагогічна  і вікова психологія». 
Львівський державний університет ім. І. Франка, спеціальність «Практична психологія», кваліфікація: практичний 
психолог. 

Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Напівпровідникові і мікроелектронні прилади», кваліфікація: 
інженер електронної техніки. 

НУ “Львівська політехніка”, модульні курси “Інновації у соціальній роботі”, диплом - супервізор студентської 
практики (Канадсько-Український проект “Реформування соціальних служб”). 
 
Професійна діяльність 
Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова - доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення і комп’ютерної графіки. 
Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова - доцент кафедри загально-технічних дисциплін та охорони праці інженерно-педагогічного 
факультету. 

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова - доцент кафедри освіти дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України, старший науковий співробітник, 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу практичної психології.  

Львівський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри «Теорія і методика практичної психології (за 
сумісництвом). 

Міжрегіональна Академія Управління персоналом, викладач психології. 

Вище професійне училище ВПУ-59, психолог-викладач вищої  категорії. 
 
Професійний досвід 
Викладач психологічних дисциплін у вищих навчальних закладах, на курсах підвищення кваліфікації для 
працівників професійно-технічної освіти  

Автор і ведуча сертифікованих навчальних курсів «Теорія і практика розробки і проведення соціально-

психологічних тренінгів», «Метафоричні асоціативні карти: сила і таємниця», «Мистецтво талановитого життя» 
(для педагогічних працівників). 

Автор і ведуча соціально-психологічних тренінгів: антистрес програма «Мистецтво маленьких кроків»; «Будуємо 
мости замість фортець», «Танго стосунків», «Емоційний інтелект», «Управляю собою – управляю життям», 
«Психологічні кордони», «Танець життя», «Формула щастя», «Емоції, здоров’я і краса» та ін. 

Проведення тренінгів у громадських організаціях, навчальних закладах освіти, комерційних структурах (понад 
3000)  

https://www.facebook.com/matiykiv


Участь у написанні та реалізації проектів: «Кроки до успіху» (підтримано Національним Технічним Університетом 
«Харківський політехнічний інститут», Університетом штату Айова (ISU)), «Медіація – шлях до формування 
культури миру» (підтримано Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину ІСАР 
“Єднання”), «Вирішення конфліктів у громаді шляхом участі» (Програма малих грантів Світового банку);  
Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій (понад 2000)  

Автор колоди психологічних технік «Управляю собою», колоди карт "Арифметика емоцій" (психологічний 
інструментарій), метафоричних асоціативних карт  «Танець життя».  

Автор понад 80 наукових праць, навчально-методичних посібників, серед яких: 
 
• Матійків І. М. Мистецтво спілкування і керування емоціями / Матійків І.М. // Засади формації вчителя 

: виховні аспекти навчальної діяльності. – Львів, Свічадо, 2018. –  Ч. 2.  –  С. 17-52 
• Матійків І. М. Позитивна взаємодія як шлях до діалогу. Тренінговий курс вдосконалення життєвої 

компетентності для дорослих / Матійків І.М. // Вчимося позитивної взаємодії : практикум / [с. 
Христофора Буштин, СНДМ, Ірина Ковалик, Ірина Сіданіч та ін.] ; [укладач І. М. Матійків]. – Львів, 
Видавництво «Компанія «Манускрипт», 2017. –  С. 322-468 

• Матійків І. М., Ковальчук З. Я. Основи професійної майстерності психолога: навч.-метод. посібник / 
І. М. Матійків, З. Я. Ковальчук. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. — 
340 с. 

• Матійків І. М. Основи тренерської майстерності : [навч.-метод. посіб.] / Матійків І.М., Якимів А.І., 
Черняк Т.Г. – Львів: Компанія “Манускрипт”, 2012. — 392 с. 

• Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності: навч.-метод. посібник / автор І. М. Матійків –  К.: 
Педагогічна думка, 2012. – 112 с. 

• Матійків І. М. Математична культура як ресурс життєтворчості особистості: мотиваційний тренінг : 
[метод. посіб.] / І. М. Матійків. — Львів: Компанія “Манускрипт”, 2010. — 272 с.  

• Матійків І. М. Основи психології професійного спілкування: навч.-методич. посіб. / І. М. Матійків, Л. А. 
Руденко. — Львів : ЛНМЦ, 2008. — 120 с.  

• Матійків І. М. Формування соціально-психологічних компетенцій майбутніх фахівців сфери 
обслуговування : психологічний практикум / І. М. Матійків. — Львів : Ліга-прес, 2007. — 226 с.  

• Матійків І. М. Медіація – шлях до порозуміння : методич. реком. / І. М. Матійків. — Львів : ЛНМЦ, 
2005. — 31 с. 

 
Особистісні якості: відповідальність, порядність, комунікабельність, хороші аналітичні здібності, прагнення до 
професійного зростання.  
Володіння комп'ютером на високому рівні. 
 
 

  

  
 


