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Трудова і професійна діяльність
Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г.Короленка у 2004 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю
«Дошкільне виховання.Дефектологія. Логопедія» Квалiфiкацiя: вихователь
дітей дошкільного віку, логопед.
-закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г.Короленка у 2005 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю
«Дошкільне виховання» Квалiфiкацiя: магістр педагогічної освіти, викладач
дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання.
-з 2004 року працювала логопедом Дитячого поліклінічного
відділення № 1, Першої міської клінічної лікарні;
-з 2007 року асистент кафедри соціальної і корекційної педагогіки
ПНПУ імені В.Г.Короленка;
-з 2010 року старший викладач кафедри соціальної і корекційної
педагогіки ПНПУ імені В.Г.Короленка;
- у жовтні 2009 року вступила до аспірантури (заочна форма
навчання) Інституту корекційної педагогіки і психології НПУ імені
М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.03. Тема дисертаційного
дослідження: «Корекційна робота з підлітками з вадами мовлення в умовах
логопедичного кабінету»Керівник: доктор педагогічних наук, професор
Шеремет М.К.
Навчальна і методична робота
Дисциплiни:
Лекційні курси: Спеціальна педагогіка, Логопедія, Теорія та методика
виховання та навчання дітей з вадами мовлення, Спеціальна психологія.
Проведення практичних і лабораторних занять з навчальних дисциплін:
“Спеціальна
педагогіка”,
“Методики
логопедичної
роботи”,
“Психолінгвістика”, “Організація логопедичної допомоги в дошкільних
закладах”, “Відбір дітей в логопедичні установи”, “Спеціальна психологія”.
Програми та посібника затверджених вченою радою ПНПУ:

Губарь О.Г., Пахомова Н.Г., ФедоровичЛ.О .Програма та
інструктивно-методичні матеріали з дисципліни «Логопедія з історією
логопедії» для студентів І-ІV курсів стаціонарного відділення зі
спеціальності 7.01.01.06: Полтава, ПДПУ – 2006 – 88 с.

Губарь О.Г., Пахомова Н.Г., ФедоровичЛ.О . Програма
державного екзамену для студентів ІV курсу освітньо кваліфікаційного
рівня бакалавр стаціонарної форми навчання спеціальності 6.010100”
ПДПУ імені В.Г. Короленка Полтава, 2008 – С.37.

Губарь О.Г., ФедоровичЛ.О . Навчальна програма зі
спецкурсу „Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення для
студентів ІІІ курсу стаціонарного відділення психолого-педагогічного
факультету. ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2008. Ї 90 с.

Губарь О.Г., ФедоровичЛ.О . Навчальна програма та
інструктивно-методичні матеріали з дисципліни «Логопедія» для
студентів ІІІ курсу стаціонарного відділення зі спеціальності 6.010100
«Корекційна освіта». ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2009. Ї 34 с.

Робоча навчальна програма з курсу «Логопедія з історією
логопедії» для студентів ІV курсу, зі спеціальності 6.010100
«Корекційна освіта».Полтава: ПДПУ, 2009. – 92с. (3,8 ум. др. арк.).

Бугаєць О.Г., Манжелій Н.М. Особливості виховного
впливу батька на формування особистості дошкільника. Навчальнометодичний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2005. – 52 с.

Бугаєць О.Г., Манжелій Н.М. Технології економічного
виховання дітей дошкільного віку. Інноваційні технології виховання
дітей дошкільного віку: Випуск 2. – Полтава: ПДПУ, - 2007 р. – 84 с.
(С.3-28).
Наукова робота
Коло наукових iнтересів:
-Дослідження вікових особливостей мовлення та комунікативних
вмінь підлітків, специфіка надання логопедичної допомоги даній категорії
логопатів, шляхи та засоби корекції мовленнєвих вад у дорослих та підлітків.
- Є автором більше ніж 15 публікацій, 8 з яких вийшли в журналах i
збiрниках наукових праць ДАК та мiжнародних виданнях, інші є
публiкацiями в збiрниках наукових праць i матерiалах конференцій.
- Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, за час
роботи підготовано більше 10 самостійних студентських статей, що увійшли
в збірники Міжнародних, Всеукраїнських конференцій та Збірників наукових
праць.
Організаційна робота:
- відповідальна за зв’язки кафедри соціальної і корекційної педагогіки
з базовими освітніми закладами;
- є членом Всеукраїнської асоціації корекційних педагогів.
Список друкованих праць.
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