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Трудова і професійна діяльність:  
У 2004 закінчила Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка і отримала 

повну вищу освіту за спеціальністю спеціальність «Дошкільна 

освіта. Логопедія», отримавши диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію вихователя 

дітей дошкільного віку, логопеда, дефектолога. У 2005 році закінчила магістратуру ПДПУ 

ім. В.Г. Короленка на спеціальність «Дошкільна педагогіка», здобула кваліфікацію 

магістра педагогічної освіти, викладача дошкільної педагогіки та методик дошкільного 

виховання, отримавши диплом з відзнакою.  

З серпня 2004 року працювала на посаді логопеда Дитячого поліклінічного 

відділення №1 1-ої міської клінічної лікарні міста Полтава. З 2007 року працює 

асистентом кафедри соціальної педагогіки і початкового навчання. З 2010 року працює на 

посаді старшого викладача кафедри соціальної і корекційної педагогіки (тепер кафедра 

спеціальної освіти і соціальної роботи), де працює по теперішній час.  

З 2012 року працює вчителем-логопедом Полтавського навчально-реабілітаційного 

центру Полтавської обласної ради, де здобула кваліфікацію вчителя-логопеда вищої 

категорії, займає посаду голови методичного об’єднання вчителів-логопедів даного 

навчально-реабілітаційного центру.  

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю  13.00.09 - теорія навчання, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

44.053.03 у Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В. Г. Короленка 12 травня 2021 року за темою «Дидактичні умови формування 

мовленнєвої компетентності молодших підлітків в умовах інклюзивного навчального 

середовища основної школи», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України Гриньова Марина Вікторівна. 

Навчальна і методична робота: 
Губарь О.Г. викладає дисципліни: «Логопедія», «Основи інклюзивної освіти», 

«Психолінгвістика», «Теорія та пецметодика виховання дітей з вадами мовлення», 

«Організація логопедичної роботи з дітьми з порушеннями аутистичного спектру» тощо. 

До дисциплін створені навчально-методичні комплекси, авторські програми,  

мультимедійні лекції-презентації.  

Наукова робота: 
Сфера наукових інтересів – розвиток логопедичної допомоги в умовах нової 

української школи, організація корекційно-відновлювального процесу в роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами в різних типах освітніх закладів, система логопедичної 

допомоги підліткам та дорослим в закладах охорони здоров’я, організації інклюзивного 

навчання в умовах НУШ. Автор понад 45 наукових та науково-методичних публікацій, 

серед яких 2 навчальних посібники. 

Керує студентською проблемною групою «Система надання корекційно-

відновлювальних послуг особам з мовленнєвими вадами в реаліях сучасного суспільства», 

результатами якої є щорічні доповіді на конференціях та статті студентів. 

Організаційна робота: 
Є відповідальною за профорієнтаційну роботу на кафедрі та є координатором 

питань академічної мобільності студентів, є куратором академічних груп.  



Перелік опублікованих праць Губарь О.Г. 

 
№ Назва Вихідні данні Характер 

роботи 

Ав

т 

ар

к. 

Співавтор 

1 Вікові особливості та 

деякі вади мовно-

артикуляційного апарату 

в дітей дошкільного віку і 

їх урахування у 

навчальному процесі. 

Збірник наукових праць 

студентів психолого-

педагогічного факультету 

«Наукові здобутки 

студентів – в школі ХХІ 

століття» - Полтава 2001 р. 

– С.117-119. 

Тези 0,12  

2 Організація 

логопедичної роботи з 

підлітками і дорослими з 

порушеннями мовлення. 

Збірник наукових праць 

студентів і магістрантів 

психолого-педагогічного 

факультету «Наукові 

здобутки студентів і 

магістрантів –школи ХХІ 

століття» - Полтава  2004 р. 

стаття 0,25  

3 Організація 

логопедичної роботи з 

підлітками і дорослими 

Матеріали міжнар. науково-

практичної конференції 

«Теорія і практика 

навчання і виховання дітей 

з обмеженими фізичними і 

психічними можливостями: 

інноваційний підхід» - 

Полтава, 6-8 жовтня 2004 р. 

Тези 0,25  

4 Умови успішної корекції 

мовлення у підлітків і 

дорослих. 

Матеріали міжнародної  

науково-практичної 

конференції «Актуальні 

проблеми корекційної 

педагогіки та спеціальної 

психології» - Київ, 4-5 

листопада, 2004 р. 

Тези 0,12  

5 Організація 

логопедичної допомоги 

підліткам і дорослим 

Навчально-методичний 

посібник. – Полтава, 2005. – 

68 с.-4,6 др.арк 

Навчально-

методй пос 

2,3 Федорович 

Л.О. 

6 Актуальність 

корекційної роботи з 

підлітками та 

дорослими, що 

потребують 

логопедичної допомоги 

«Актуальні проблеми 

спеціальної психології та 

педагогіки». Збірник 

наукових праць. – Херсон: 

ПП Вишемирський В.С., 

2007 р. – С.62-66. 

стаття 0,3  

7 Комунікативні ігри, як 

засіб автоматизації 

звуків у підлітків в 

умовах поліклініки.  

Матеріали конференції 

«Реабілітаційна педагогіка: 

актуальні питання теорії та 

практики» Полтава: ПДПУ, 

2008. 

стаття 0,3  

8 Психолого-педагогічна 

діагностика підлітків: 

мовленнєвий аспект. 

Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Новітні 

Стаття 0,4  



медико-психолого-

педагогічні технології 

діагностики, запобігання і 

подолання мовленнєвих 

розладів» 1-2 жовтня 2009 

р. - Полтава, ПДПУ, - 240 с. 

(С. 41-47) 

9 Організація виховного 

процесу в умовах 

спеціального 

дошкільного закладу для 

дітей з порушеннями 

мовлення. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Теоретико-методологічні 

засади моделювання 

навчально-виховних систем 

у педагогічних закладах 

освіти» 28-29 жовтня 2009 

року – Полтава 2009 р. 

Тези 0,2  

10. Логопедична робота з 

автоматизації вимови 

звуків у підлітків в 

умовах поліклініки 

Педагогічні науки: Збірник 

наукових праць – Випуск 2. 

– Полтава, 2009. – 164 с. – 

С. 8-12.  

 

Стаття 0,4  

11. Особливості логопедичної 

допомоги дітям 

підліткового віку з 

недоліками звуковимови в 

умовах логопедичного 

кабінету поліклініки. 

Науковий часопис НПУ 

імені М.П. Драгоманова. 

Серія 19. Корекційна 

педагогіка та психологія. Зб. 

Наукових праць. – К.:НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 

2009. - № 13. – С. 19-21. 

Стаття 0,3  

12. Розвиток особистості в 

підлітковому віці та роль 

мовлення в процесі її 

соціалізації. 

Науковий часопис НПУ 

імені М.П. Драгоманова. 

Серія 19. Корекційна 

педагогіка та психологія. Зб. 

Наукових праць. – К.:НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 

2009. - № 14. – С. 32-34.  

Стаття 0,3  

13. Структура мовленнєвої 

компетенції підлітка. 

//Вісник Луганського 

національного університету 

імені Т.Г. Шевченка 

(Луганськ 25-26 березня 2010) 

- № 10(197) – 2010 – С.124-

134.  

Стаття 0,7  

14. Основні етапи розвитку 

логопедичної допомоги 

підліткам в Україні.  

 

Збірник Науковий часопис 

імені М.П. Драгоманова. 

Серія 19. Корекційна 

педагогіка та психологія. 

Збірник наукових праць. - 

НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2011, № 

17.  

Стаття 0,6  

15. Логопедична допомога 

підліткам з вадами 

мовлення в закладах 

МОЗ України. 

Збірник наукових праць. - 

Луганського національного 

університету імені 

Т.Г. Шевченка, 2011, № 14 

Стаття 0,72  



(225). - С. 114-120.  

16. Формування особистості 

підлітка в процесі його 

соціалізації.  

 

Електронне фахове 

видання КЗ ЗОАППОЗОР 

//Електронний збірник 

наукових праць 

Запорізької обласної 

академії післядипломної 

педагогічної освіти. 

Випуск № 3(4) 2011 р.  

Стаття 0,4  

17. Развитие личности в 

подрастковом возрасте и 

роль речи в процессе ее 

социализации.  

Матеріали міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

„Формирование личности 

ребенка с особыми 

потребностями в условиях 

меняющегося мира”, 

(17.01.2011 г. - 17.03.2011г.) 

htpp://itdsee.bspu.unibel.by 

Стаття 0,4  

18. Використання музичних 

засобів в процесі 

автоматизації 

звуковимови підлітків з 

дизартрією. 

Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської  науково-

практичної конференції 

„Тенденції і перспективи 

розвитку світового 

хореографічного і 

музичного мистецтва”18-19 

листопада, 2013 р., 

Полтава: ПНПУ імені 

В.Г. Короленка, 2014. – 208 

с.- С.169-172. 

Стаття 0,3  

19. Forming teenagers’ speech 

competence 

Teka of the lublin branch of 

the polish academy of 

sciences. 2014. 

Стаття 0,7  

20 Вплив мовленнєвих вад 

на формування 

акцентуацій характеру в 

підлітків. 

Збірник Науковий часопис 

імені М.П. Драгоманова. 

Серія 19. Корекційна 

педагогіка та психологія. 

Збірник наукових праць. - 

НПУ імені 

М.П. Драгоманова, Київ 

2014, № 28. – с.62-67. 

Стаття 0,5  

21 Розвиток пізнавальних 

процесів у дошкільників 

із ЗНМ засобами арт-

терапії 

Матеріали науково-

практичного семінару з 

міжнародною участю 

«Становлення особистості 

дитини в умовах сучасного 

спекти» Полтава 11 квітня 

2014 року; ПНПУ імені В.Г. 

Короленка. – Полтава ТОВ 

«АСМІ», 2014 – 230 с. 

тези 0,2  

22 Феномен мовної Актуальні питання Стаття 0,6   



особистості в сучасному 

освітньому просторі: 

теоретичний аспект 

корекційної освіти 

(педагогічні науки): збірник 

наукових праць: Вип 6., у 2 т. 

/ за ред. В.М. Синьова, 

О.В. Гаврилова. – Кам’янець-

Подільський: ПП Медобори-

2006, 2015. – Т.1. – 328 с. – С. 

84-95. 

23 Forming teenagers’ speech 

competence 

IІІ ogólnopolska konferencja 

naukowo – szkoleniowa  

Medycyna personalizowana: 

człowiek, genom, świat, 

zagrożenia: lublin 23-25 

listopada , 2016. – p.141-142 

Стаття 0,2   

24 Właściwości mówienia 

nastolatków w warunkach 

informacyjnego 

społeczeństwa (eng) 

Annales Universitatis 

Mariae Curie-Sklodowska, 

sectio N – Educatio Nova. 

2017 № 2,  p. 77- 91. 

https://reshistorica.journal

s.umcs.pl/en/article/view/5

271 

Стаття 0,8  

25 Фахова підготовка 

вчителя-логопеда до 

подолання порушень 

мовлення підлітків. 

Матеріали всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Становлення 

особистості дитини в 

умовах сучасного розвитку 

суспільства: соціально-

педагогічні, психологічний, 

корекційний і медичний 

аспекти», 13-14 квітня 2017 

р. [Текст.] / [ зазаг. ред. 

Пахомової Н.Г.]; ПНПУ ім. 

В.Г. Короленка. – Полтава: 

ТОВ «АСМІ», 2017. – 337 с. 

– С. 76-82. 

стаття 0,4  

26 Організація 

логопедичних 

корекційно-розвиткових 

послуг підліткам з 

порушеннями мовлення 

в закладах системи 

охорони здоров’я 

Полтава: «Дизайн та друк», 

2018. – 300 с. 

Навч.-метод. 

пос. студ.016 

«Спеціальна 

освіта» 

(Логопедія). 

18  

27 Переорієнтація змісту 

логопедичної роботи з 

підлітком в умовах 

глобалізаційних 

процесів. 

// Витоки педагогічної 

майстерності. №22, 2018 – 

С.68-72. 

стаття 0,5   

28 Організація 

логопедичної допомоги 

підліткам в Україні на 

сучасному етапі 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичній 

конференції «Становлення 

особистості дитини в 

умовах сучасного розвитку 

тези 0,3   

http://journals.umcs.pl/en/article/view/5271
http://journals.umcs.pl/en/article/view/5271
http://journals.umcs.pl/en/article/view/5271
http://journals.umcs.pl/en/article/view/5271
https://reshistorica.journals.umcs.pl/en/article/view/5271
https://reshistorica.journals.umcs.pl/en/article/view/5271
https://reshistorica.journals.umcs.pl/en/article/view/5271


суспільства: соціально-

педагогічний, 

психологічний, 

корекційний і медичний 

аспекти». 14-15 травня 

2019. р. 

29 Перспективи організації 

логопедичної роботи з 

підлітками в умовах 

основної школи 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Проектування 

позитивного життєвого 

простору особистості» 18-

19 квітня 2019 р., - 158 с. – 

С. 135-137. 

стаття 0,3   

30 Надання логопедичних 

корекційно-розвиткових 

послуг підліткам  в Україні в 

умовах освітніх навчальних 

закладів.  

// Науковий часопис 

(Корекційна педагогіка та 

спеціальна психологія). 

НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2019. - 

Випуск 37. С.40-45. 

 

стаття 0,9  

 

Типографія + 

31 Особливості надання 

корекційно-розвиткових 

послуг підліткам із 

дизартрією в умовах 

логопедичного кабінету  

// Актуальні питання 

корекційної освіти 

(педагогічні науки): збірник 

наукових праць: вип. 16 том 

1. / за ред. М.К. Шеремет. - 

Кам’янець-Подільський: 

Видавець Ковальчук О.В., 

2020. – 314 с. С. 207 – 2020. 

(1 др.арк) 

стаття 1,2 Пахомова Н.Г. 

32 Діагностика рівня 

розвитку мовленнєвої 

компетенції підлітків із 

стертою дизартрією 

(компоненти, критерії, 

показники). 

Матеріали «Іntegración de 

las ciencias fundamentales y 

aplicadas en el paradigma de 

la sociedad post- industrial» 

м. Барселона, ЕSР, - 2020. – 

328 с. – С. 84-95. 

 

стаття 0,5  

33 Вплив фонетичних 

порушень підлітків на 

процес адаптації до умов 

ЗЗСО.  

Матеріали 

XІІ Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн 

конференції «Проектування 

розвитку та психолого-

педагогічного супроводу 

обдарованої особистості» 

Інститут обдарованої 
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