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Спеціалізована вчена рада ДФ 4 Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України, м. Київ прийняла 

рішення про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки на підставі прилюдного захисту дисертації «Психологічні 

чинники розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів у 

медійному просторі» за спеціальністю 053 Психологія.

"9" грудня 2022 року.

Пономаренко Тетяна Ігорівна, 1994 року народження, громадянка України. 

Освіта вища: закінчила з відзнакою у 2016 році Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Психологія» і в 2018 році 

закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова за спеціальністю «Психологія» .

Закінчила аспірантуру у 2022 році, була аспірантом кафедри політичної 

психології та міжнародних відносин Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова.

Дисертацію виконано у Національному педагогічному університеті імені М.П. 

Драгоманова, м. Київ.

Науковий керівник -  Зеленій Всеволод Володимирович, кандидат 

психологічних наук, доцент, професор кафедри політичної психології та 

міжнародних відносин.

Проблематику, теоретичні й практичні результати дисертаційного



дослідження Пономаренко Т.І. викладено у 20 наукових публікаціях, серед яких: 5 

одноосібних наукових статтях, 3 у співавторстві з науковим керівником, з яких 4 - у  

наукових фахових виданнях, затверджених МОН України, 1 - у  міжнародному 

фаховому виданні, 1 - у  виданні що індексується науковою базою Scopus та 2 -  у 

колективних зарубіжних монографіях та 12 тезах.
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15-0-122 1

4. Пономаренко T. І. Особливості комунікативної медіакомпетентності 
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майбутніх психологів. Кіберсоціалізація в умовах пандемії / Матеріали IV науково- 
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медіапросторі. Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи: матеріали 
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навчання в школі в умовах світової пандемії. Методи і технології загальної і 

соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства / Матеріали 
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Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (з міжнародною участю) 

(м. Київ, 19 червня 2020 р.); [укладач Ю.С. Чаплінська, ред. Н.Л. Дятел]. -  2020. -  

режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/iii-vseukrayinska-naukovo-praktychna- 
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конференції (з міжнародною участю) (м. Київ, 25 червня 2021 р.); [укладач Ю.С. 

Чаплінська, ред. Н.Л. Дятел]. -  2021. -  режим
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20. Пономаренко Т. І. Комунікативна компетентність практичного психолога у 

медійному просторі як сучасний феномен // Мова: психологічні, соціальні та 

ентокультурні аспекти: збірник наукових праць учасників круглого столу (9 

листопада 2021 року, м. Київ) [Електронне видання] і Ред. колегія: Вольнова Л.М., 

Чевельча Т.Р.; за заг. ред. доц. Вольнової Л.М. -  Київ : НПУ ім. М. -  2 0 1 1 - С. 39 - 
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У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на 

захисті фахівці.

1. Рідей Наталія Михайлівна -  доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова — голова ради.

2. Мозгова Галина Петрівна -  доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психосоматики та психологічної реабілітації НПУ імені М.П. Драгоманова 

-  рецензент.

3. Федоренко Алла Федорівна -  кандидат психологічних наук, доцент, доцент
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кафедри політичної психології та міжнародних відносин НПУ імені М.П. 

Драгоманова -  рецензент.

4. Помиткіна Любов Віталіївна -  доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри авіаційної психології Національний авіаційний університет -  

офіційний опонент.

5. Співак Любов Миколаївна -  доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» -  офіційний опонент.

Результати голосування:
"За" 5 членів ради,
"Проти" 0 членів ради,

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада 

присуджує Пономаренко Т.І. ступінь доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки за спеціальністю «053 -  психологія».

Н.М.Рідей


