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Викладач кафедри соціальної педагогіки та 
спеціальної освіти,

членкиня Асоціації практичних логопедів

 Запорізький національний університет

ОСВІТА

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (PhD)

  Запорізький національний університет — 2020-т.ч.

Аспірантка  кафедри  соціальної  педагогіки  та  спеціальної  освіти.
Навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

● З 2020 року працює над дисертацію на тему «Підготовка майбутніх
логопедів до корекції сенсомоторного розвитку».

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

                            Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова — 2010-2015

Навчалась за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта»
● У 2015 році отримала диплом магістра.
● Кваліфікація  «Викладач  колекційної  педагогіки  та  спеціальної

психології;  логопед; практичний психолог спеціальних закладів
освіти».

ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ

Асоціація практичних логопедів

2021 - теперішній час

   ● З 2021 року членкиня Асоціація практичних логопедів України.

   ● З  2021  секретарка  Запорізького  осередку Українська асоціація
корекційних педагогів.

ДОСВІД РОБОТИ

Кафедра соціальної педагогіки
та спеціальної освіти

       Запорізький національний університет — 2019 - т.ч.
● З жовтня  2019  року  по  теперішній  час  працює  на  посаді

викладачки соціальної педагогіки та спеціальної освіти
Викладає дисципліни «Логопедія», «Спеціальна методика початкового
навчання мови», «Профілактика вторинних відхилень», «Діагностика
дитина  з  особливими  освітніми  потребами»,  «Неврологічні  основи
логопедії», «Нейропсихологія в логопедичній практиці»

СТУДЕНТСЬКІ ДОСЯГНЕННЯ 
(під керівництвом)

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н. р. 

   Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
08.04.2021

Наукове керівництво учасником (Лагутіна А.П.) за напрямом «Актуальні
проблеми інклюзивної освіти»

:Контакти

va46cible@gmail.com

вул. Гоголя 118, каб.219 

  Лінки на профілі
  :у наукометричних базах

Google Scholar ID: kkVl_PMAAAAJ

ORCID: 0000-0002-5794-1069

Research Gate

academia.edu

Профіль СИНАП

  Лінки на профілі
  :у соціальних мережах

LinkedIn

FaceBook

  :Сфера наукових інтересів
Порушення мовленнєвого розвитку,

труднощі навчання,
керівні функції, нейропсихологія,

сенсомоторні порушення.

 :Стек технологій
Впевнене володіння:

     

 Знання мов:

Українська                  
Російська                  

Англійська                  
A1     A2     B1      B2     C1     C2 

  Лінки на додаткову
:інформацію

Сертифікати, дипломи, відзнаки
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