
ГЛАДИШ
Марія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, 
доцент,

доцент кафедри соціальної 
педагогіки та спеціальної освіти

 Запорізький національний університет

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Присвоєння вченого звання доцента
2021

Рішенням Атестаційної колегії 2021 року присвоєно вчене
звання  доцента  кафедри  соціальної  педагогіки  та
спеціальної освіти

ОСВІТА

Аспірантура

        Запорізький національний університет — 2006-2010

Аспірантка  кафедри  кафедри  загальної  і  соціальної
педагогіки  та  психології Глухівського  національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Навчання  за  спеціальністю  13.00.05  — соціальна
педагогіка. 

● 23  грудня  2013  р.  захистила  дисертацію  на  тему
"Соціально-педагогічна  адаптація  студентів  з
обмеженими  можливостями  в  умовах  вищого
навчального закладу" у спеціалізованій вченій раді
К 26.053.09 у Національному педагогічному універси-
теті імені М. П. Драгоманова.

● Здобула науковий ступінь кандидата педагогічних
наук за  спеціальністю 13.00.05  — соціальна
педагогіка.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

       Запорізький національний університет — 2019-2021 

Навчалась  за освітньо-професійною  програмою  035
«Філологія».
● У 2021 році отримала диплом магістра з відзнакою.
● Кваліфікація  «Магістр  філології;  філолог,  викладач

англійської мови та літератури»

Другий рівень вищої освіти (Спеціаліст)

                                  Запорізький державний університет
(зараз Запорізький національний університет) — 1998-2002

Навчалась за основним напрямом підготовки «Переклад
(англійська мова)»
● У 2002 році отримала диплом спеціаліста. 
● Здобула кваліфікацію «Перекладач англійської мови».

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

                                  Запорізький державний університет
(зараз Запорізький національний університет) — 1997-2002

Навчалась за освітньо-професійною програмою підготовки
магістра за спеціальністю «Біологія».
● У 2002 році отримала диплом магістра з відзнакою.
● Здобула  кваліфікацію  магістра  біології,  викладача

біології.

ДОСВІД РОБОТИ

Кафедра соціальної педагогіки
та спеціальної освіти

        Запорізький національний університет —2010 - т.ч.

● З 2019  року  по  теперішній  час  працює  на  посаді
доцента  кафедри  соціальної  педагогіки  та
спеціальної освіти

● З 2018 по 2019 роки працювала на посаді  старшої
викладачки  кафедри  соціальної  педагогіки  та
спеціальної освіти

● З  2010  по  2017  роки  працювала  на  посаді
викладачки кафедри соціальної педагогіки

Викладає  дисципліни  «Соціальне  гувернерство»,
«Соціальна  політика  в  Україні»,  «Менеджмент
соціальної  роботи»,  «Методологія  управління
людськими  ресурсами»,  «Професійно-
орієнтований  практикум  іноземною  мовою»,
«Основи  інклюзивної  освіти»,  «Управління
спеціалізованими  соціальними  службами».
Здійснює керівництво навчальними практиками,
дипломами.

● Член журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт «Мала академія наук
України», 2018-2021 рр.

Кафедра перекладу за фахом.
Інституту іноземної філології 

                Класичний приватний університет — 2008-2010 
● з  01.09.2008 р.  по  30.06.2010 р.  викладач кафедри

перекладу за фахом (за сумісництвом)

Викладацький склад

    Навчально-виховний комплекс “Основа” — 2008-2008

● 20.02.2008-28.05.2008  вчитель  англійської  мови  (за
сумісництвом)

Викладацький склад
             Запорізька школа-гімназія №2 ім. Лесі України —

2011-2019   
● з 02.09.2002 р. по 31.12.2005 р.  вчитель англійської

мови та біології 

ПРОЕКТИ

«Erasmus+ KA2 CBHE Multied»
                                               університети України та ЄС,

15 листопада 2019 – 14 листопада 2022
Міжнародний проєкт «Erasmus+ KA2 CBHE Multied»

«Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної
мови як шлях до впровадження багатомовної освіти

та європейської інтеграції України»
Проєкт присвячений багатомовній освіті в Україні за

методикою CLIL (Content and Language Integrated Learning -
Інтегроване навчання предмету і мові), розвитку

інфомедіаграмотності та критичного мислення.
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Англійська мова професійного
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