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дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, 

корекційний і медичний аспекти: матеріали регіонального науково- 
практичного семінару (22 квітня 2016 р., м. Полтава) / за заг. ред. Пахомової 

Н.Г. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016.- С. 200-203. 0,2 д.а. 
 

6. Пахомова Н., Шеремет М. Нейропсихолінгвістичний підхід у 

корекційній роботі з дітьми з ТПМ / Становлення особистості дитини в 

умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, 
корекційний і медичний аспекти: матеріали регіонального науково- 

практичного семінару (22 квітня 2016 р., м. Полтава) / за заг. ред. Пахомової 

Н.Г. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016.- С. 286-289. 0,2 д.а. 

 

7. Пахомова Н. Г. Умови реалізації інтегративної професійної 
підготовки. Педагогічна деонтологія як проблема сучасної корекційної 

педагогіки. Збірник тез Всеукраїнського науково- методичного семінару / 

за заг. ред. Н.В. Савінової.  Миколаїв : МНУ, 2016. С. 8-11 

 

 Публікації в інших виданнях: 

 

1. Пахомова Н.Г. Принципи та умови формування невербальної 

комунікації у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Теоретичне і 
методичне забезпечення навчання та виховання осіб із особливими освітніми 

потребами: Зб. наук. праць: Вип.9. Слов’янськ: ДДПУ, 2019. 154-159 с. 

2. Пахомова Н.Г. Формування комунікативних навичок у дітей із 

розладами аутистичного спектра. Інноваційні підходи до освіти та соціалізації 
дітей зі спектром аутистичних порушень: матеріали ІІІ Міжнародної науково-



практичної конференції 3 квітня 2019 року / К.О. Островська, Д.І. Шульженко, 

Г.С. Піонтківська, Є.О. Кузьмінська.  Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в 

Україні», 2019.  С. 37-40. 
3. Баранець І.В. Пахомова Н.Г. Особливості порушення комунікативних 

вмінь у дітей старшого дошкільного віку з порушенням мовлення. Науковий 

часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Сер. 19. Корекційна педагогіка 

та психологія. 2020 р.  Вип. 39.  С. 19–24 
URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33596 (фахове видання). 

4. Баранець І.В., Пахомова Н.Г. Формування комунікативної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку: теорія і сучасна практика. 
Імідж сучасного педагога. 2020. № 4 (193).  С. 60–66 

URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/211878 (фахове видання). 

5. Пахомова Н., Баранець І., Дрозд Л., Падун В. Підготовка вчителів 

початкових класів до опанування учнями із порушеннями мовлення знаннями 
про синтаксис. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : 

збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. – Вип. 6 (99). – 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С.104-117. 

6. Пахомова Н., Пшичкіна-Фирсова Д. Особливості підготовки до 

консультування дітей з особливими освітніми потребами та їх родин в умовах 
воєнного часу. Становлення особистості в умовах сучасного розвитку 

суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний 

аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 12–13 трав. 2022 р. 
/ за заг .ред. Н. Г. Пахомової, В. І. Березан. Полтава : ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, 2022. С. 178–183. URL: 

http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%

d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1
%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96_2022.pdf 

7. Пахомова Н. Г., Пшичкіна-Фирсова Д. А. Розвиток резильєнтності як 

інтегрального особистісного утворення майбутнього фахівця спеціальної освіти. 
Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в 

умовах спеціальної та інклюзивної освіти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю, м. Кам’янець-Подільський, 9 лист. 2022 р. / за ред. 

Т. О. Докучиної, відп. секретар О. І. Дмітрієва. Кам’янець-Подільський : 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 

С. 176-178. 

8. Пахомова Н. Г., Козаченко А. В. Особливості формування адекватної 
самооцінки у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями психофізичного 

розвитку. Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними 

порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти : матеріали ІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Кам’янець-Подільський, 9 лист. 2022 р. 
/ за ред. Т. О. Докучиної, відп. секретар О. І. Дмітрієва. Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 

С.173–176. 
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Участь у конференціях 

 
1. Регіональний науково-практичний семінар «Становлення 

особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально- 

педагогічний, корекційний і медичний аспекти» (22 квітня 2016 р., 

м. Полтава) 

2. V Всеукраїнська заочна науково-практична конференція з 
міжнародною участю: «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації» 

(Україна, м. Суми, 5 квітня 2016 року). 

3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасна 

логопедія. Традиції, пошуки та інновації» (Миколаїв, Полтава, 29-30 квітня 
2016 р.) 

4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасна 

логопедія: інноваційні технології» (Миколаїв, Полтава, 10 червня 2016 р.) 
5. Всеукраїнська науково-практичний конференція «Становлення 

особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально- 

педагогічний, корекційний і медичний аспекти» (09-10 квітня 2021 р., 

м. Полтава) 
6. Всеукраїнська науково-практичний конференція «Становлення 

особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально- 

педагогічний, корекційний і медичний аспекти» (12-13 травня 2022 р., 
м. Полтава) 

 

Опанування дисертацій: 

 
Офіційний опонент на дисертаційну роботу Берегової Марії Ігорівни 

«Дидактико-практична підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в 

умовах інклюзивного освітнього простору», подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна 

педагогіка, захищену на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.23 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, 2019 

р.). 
 

Офіційний опонент на дисертаційну роботу Ковальчук Жанни Михайлівни  

«Становлення та розвиток теоретичних засад логопедії в Україні (друга половина 
ХХ століття – початок ХХІ століття)», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка, 

захищену на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.23 Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, 2020 р.). 
 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою: 

наукової статті (к-ть/д.а.) 

Вертелецька С.С. Логопедична робота з подолання порушень письма у 
дітей молодшого шкільного віку з дизартрією. Становлення особистості 



дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, 

корекційний і медичний аспекти: матеріали регіонального науково- 

практичного семінару (22 квітня 2016 р., м. Полтава) / за заг. ред. Пахомової 
Н.Г. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016.  С. 22-27. 

0.2 д.а. 

Радоманова М. Теоретичний аспект подолання темпо-ритмічних 

порушень у дітей дошкільного віку неповнолітніх. Становлення особистості 

дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, 

корекційний і медичний аспекти: матеріали регіонального науково- 
практичного семінару (22 квітня 2016 р., м. Полтава) / за заг. ред. Пахомової 

Н.Г. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016.  С. 230-234. 

0.2 д.а. 

Бабіч О.О. Особливості використання українського фольклору у 

логопедичній роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Становлення 

особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально- 
педагогічний, корекційний і медичний аспекти: матеріали регіонального 

науково-практичного семінару (22 квітня 2016 р., м. Полтава) / за заг. ред. 

Пахомової Н.Г. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016.  С. 10-12. 

0.2 д.а. 

Литвин Н. Організація корекційно-відновлювальної роботи з дітьми 

молодшого шкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Становлення 

особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-

педагогічний, корекційний і медичний аспекти: матеріали регіонального 
науково-практичного семінару (22 квітня 2016 р., м. Полтава) / за заг. ред. 

Пахомової Н.Г. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016.  С. 140-142. 0.2 д.а. 

Лошакова Л. Корекція дисграфії у дітей молодшого шкільного віку 
засобами комп’ютерних технологій. Становлення особистості дитини в 

умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і 

медичний аспекти: матеріали регіонального науково-практичного семінару (22 

квітня 2016 р., м. Полтава) / за заг. ред. Пахомової Н.Г.  Полтава: ПНПУ імені 
В.Г. Короленка, 2016.  С. 147-149. 0.2 д.а. 

 

Крупицька І. Технології ейдетики у логопедичній роботі.  Становлення 
особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-

педагогічний, корекційний і медичний аспекти: матеріали регіонального 

науково-практичного семінару (22 квітня 2016 р., м. Полтава) / за заг. ред. 

Пахомової Н.Г.  Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016.  С. 124-126.0.2 д.а. 

 
Пидорина С. Основні напрями та завдання корекційної роботи при 

дислексії. Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку 

суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і медичний аспекти: 

матеріали регіонального науково-практичного семінару (22 квітня 2016 р.,м. 



Полтава) / за заг. ред. Пахомової Н.Г. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. 

Короленка, 2016. – С. 208-213. 

 

Пахомова Н.Г. Методичні основи формування невербальної комунікації у 

дітей дошкільного віку із синдромом Дауна. Сучасні проблеми логопедії та 

реабілітації: матеріали VІІI Всеукраїнської заочної науково-практичної 
конференції (15 лютого 2019 року м. Суми).  Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. 

С. 91-94. 

 

Пахомова Н.Г., Кривенко С.І., Пахомова В.А. Функціонування мережі  

інклюзивно-ресурсних центрів в Полтавській області: стан та перспективи. 
Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: 

соціально-педагогічний, корекційний і медичний аспекти: Мат-ли Всеукраїнської 

науково-практичної конференції   (14-15   травня   2019   р., м. Полтава) / за 

заг.   ред.   Пахомової   Н.Г. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018.  С. 22-
26. 

 

Харькова П. Стан сформованості лексичної компетентності у дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. 
Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. пр. 

Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. С. 91–94. (керівник проф. 

Пахомова Н.Г.) 
 

Відомості про підвищення кваліфікації 

 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 
Свідоцтво №ПЗ 02125510/00000-19 від 15.02.2019 р., 

Тема: «Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців зі 

спеціальної освіти» 
Закордонне стажування: країна Бразилія на базі Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais (HRAC/Centrinho) de USP (Клініки реабілітації черепно-

лицевих аномалій USP (HRAC/Centrinho) з 12.08.19 по 23.08.19. 

Мета проекту – розробка та удосконалення спеціалізованого лікування 
пацієнтів з незрощенням губи і піднебіння та черепно-лицевих аномаліями в 

Україні. 

 
Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти 

Українського відкритого університету післядипломної освіти, 

Сертифікат СП 35830447/ 1098-22 від 24.06.2022 р 
Тема ««Інтеграція медико-психологічних і  педагогічних складових в 

процесі підготовки фахівця психолого-педагогічного профілю» (6 кредитів 

ECTS/ 180 годин) 
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