
Шапочка Катерина Анатоліївна 
 доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри педагогіки та 

інклюзивної освіти. Член профкому університету від факультету. 

 

Член науково-творчого колективу з 

розробки Типових навчальних планів та 

навчальних програм для школи II ступеня 

 (5-9 (10) класи) спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів розробка базових 

навчальних програм для 6-7 класів (Освітня 

галузь «Мова і література. Іноземна мова») для 

дітей із ЗПР відповідно до наказу № 1517 від 

29.10.2013р. МОН України «Про розроблення 

навчального забезпечення для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Отримано сертифікати про підвищення кваліфікації:  

1) «Освітня система в Європейському союзі: перспективи 

співробітництва та розвитку»,  

2) «Освітня система: сучасна методологія викладання англійської мови 

як іноземної – письмовий та усний переклад», Карлов університет, м. Прага, 

Чехія (липень, 2015). Пройшла стажування та приймала участь у 

міжнародному семінарі (м. Єрусалим, Ізраїль) з 4.12.2016 по 24.12.2016н.р. 

“New pedagogies in the 21st century – For Higher Education Teachers” 

(«Педагогіка 21 століття – для викладачів вищої школи»). Стажування у 

Швеції The Visby Programme Summer University Course # 5 “Human Rights in 

Education” м. Умєа, Швеція 2006р., 2010р. Організація та участь у курсі 

(семінарі) “Human Rights in Higher Education” (Права людини у ВНЗ) 

Миколаїв, 29-30 квітня, 2007 р., Миколаїв, 28-30 квітня, 2008 р., Миколаїв, 

14-17 травня, 2011 р. Організація та проведення (отримано грант 

00026/2015) Міжнародного науково-практичного семінару з прав людини в 

освіті за підтримки публічної агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event 

“Human Rights in Education”) жовтень 2015р. МНУ імені 

В.О.Сухомлинського. Організація та проведення (отримано грант 

00026/2016) Міжнародного науково-практичного семінару з 

працевлаштування молоді та прав людини в освіті за підтримки публічної 

агенції «Шведський інститут» (SI Alumni event “Youth Emplyment & Human 

Rights”) вересень 2016р. МНУ імені В.О.Сухомлинського. Отримала 

сертифікат члена Національної федерації з наукової аналітики (IASHE, 

GISAP project) 2014р., 2015р., 2016р. Червень 2016 року отримала сертифікат 

В2 у ліцензованому тестовому центрі у м. Одеса (Cambridge English: FCE). 

Викладає навчальні дисципліни: 

 Логодидактика з історією логопедії, Основи дефектології та логопедії, 

Теорія і практика логопедії з історією логопедії, Логопедичне 

консультування. 
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вивчення іноземної мови» 13.00.03 – корекційна педагогіка; Інститут 

спеціальної педагогіки НАПН України (м. Київ, 25 грудня 2012р.) (ДК № 

012898 від 28.03.2013р.) 

Сертифікат В2 № 0054230466 від 5 серпня 2016р. (Cambridge English: 

FCE). 
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 секретар наукового  вісника Миколаївського

 національного університету імені В.О. Сухомлинського (з 
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госпдоговірних тем 

Розроблено Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей 

з особливими потребами (освітня галузь «Мова і література. Іноземна мова») 

(Лист № 1/11-1201 від 31.01.12 відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту від 24.01.2012р. №54). 

Член науково-творчого колективу з розробки Типових навчальних 

планів та навчальних програм для школи II ступеня (5-9 (10) класи) 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів розробка базових 

навчальних програм для 6-7 класів (Освітня галузь «Мова і література. 

Іноземна мова») для дітей із ЗПР відповідно до наказу № 1517 від 

29.10.2013р. МОН України «Про розроблення навчального забезпечення для 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів» 

У 2014 році отримала грант (№ Dnr 00026/2015) від Шведського 

Інституту (Swedish Institute, Sweden) та посольства Швеції в Україні на 

проведення науково- практичного семінару «Human rights in education» у 

вересні 2015 р. У 2016 році отримано грант (№ Dnr 00026/2015) від 

Шведського Інституту (Swedish Institute, Sweden) та посольства Швеції в 

Україні на проведення науково-практичного семінару 

«Youth Employment and Human Rights» у вересні 2016 року. 

Підвищення кваліфікації 

У 1998 році проходила стажування у США у дитячому таборі (New 

Jersey Camp Jaycee) для дітей з особливими потребами (International Camp 

Counselor Program). 

У 2006 році взяла участь у семінарі з прав людини «Human Rights in 

Education» (The Visby Programme Summer University 2006) в університеті 

Умеа, м.Умеа, Швеція (14-25 серпня 2006р.). 

У 2016 році проходила   стажування   у Міжнародному 

тренінговому центрі ім. А. Офрі (МЕТС) за програмою MASHAV, 

Єрусалим, Ізраїль. Навчальний  курс: 

«New pedagogies in the 21stcentury – For Higher Education teachers» 

(170 год.). 

У 2016 році проходила стажування у Міжнародній балтийській 

академії, м. Рига, Латвія (36 год.) 

У 2020 році отримала сертифікат (№ 723 / 15.06.2020) про підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників освіти та установ, що надають освітні 

послуги особам з особливими освітніми потребами за освітньо-

професійною програмою 

«Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах 

психолінгвістичного дефіциту» (30 годин/ 1 кредит ЄКТС 09-12 червня 2020 

року), Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М Ярмаченка НАПН 

України. 
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університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантелюк, А. 
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