
РІШЕННЯ

спеціалізованої вченої ради 
про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 8 Українського державного університету імені 

Михайла Драгоманова, м. Київ прийняла рішення про присудження ступеня доктора 

філософії в галузі знань 01 Освіта Снятковій Тетяні Миколаївні на підставі 

прилюдного захисту дисертації «Профілактика синдрому госпіталізму у дітей 

раннього віку з дитячим церебральним паралічем» за спеціальністю 016 Спеціальна 

освіта.

«10» лютого 2023 року.

Сняткова Тетяна Миколаївна, 1974 року народження, громадянка України. 

Освіта вища: закінчила у 2017 році Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 

«Психологія», професійна кваліфікація магістр психології, психолог медичних та 

реабілітаційних закладів.

Закінчила аспірантуру у 2022 році, була аспіранткою кафедри спеціальної 

психології та медицини Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова.

Працює асистентом кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти у 

Національному педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Дисертацію виконано у Національному педагогічному університеті імені 

М.П. Драгоманова, м. Київ.

Науковий керівник -  Руденко Лілія Миколаївна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.



Проблематику, теоретичні й практичні результати дисертаційного дослідження 

Сняткової Тетяни Миколаївни, викладено у 14 наукових публікаціях, 6 - у  фахових 

наукометричних виданнях України, 1 -  у міжнародному фаховому виданні, 

включеному до міжнародних наукометричних баз, 1 -  у міжнародній монографії, 6 -  

у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Статті в наукових фахових виданнях України, 
які включені в міжнародні бази

1. Сняткова Т.М. Попередження синдрому госпіталізму у дітей раннього 

віку з дитячим церебральним паралічем. Н ауковий  часопис. Серія 19. К орекційна  

педагогіка т а спеціальна психологія. Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, 2019. Вип.37. С. 120-128.

2. Сняткова Т.М. Психолого-педагогічний супровід дітей з ДЦП з 

синдромом госпіталізму. А кт уальні пит ання корекційної освіт и (педагогічна наука. 

Збірник наукових праць: вип. 13/ заред. О. В. Гаврилова, В.М. Синьова. Кам’янець- 

Подільський: ПП «Медобори- 2006», 2019. Вип. 13. С. 269-283.

3. Сняткова Т.М. Рання діагностика синдрому госпіталізму в дітей із ДЦП. 

О соблива дит ина: навчання і виховання. Н ауково-м ет одичний ж урнал. 2020. № 1( 

93), С. 65-75.

4. Руденко Л., Сняткова Т. Система профілактики синдрому госпіталізму в 

дітей раннього віку з ДЦП. П роблем и сучасної психології. Зб ірник наукових праць: 

вип.5 3 / за  ред. С.Д. М аксименка, Л.А. О нуф рієвої. Кам’янець-Подільський: 

«Друкарня «Рута», 2021. Вип 53. С.235-257.

5. Сняткова Т.М. Зміст та організація освітнього процесу з дітьми раннього 

віку в умовах материнської депривації. О світ ній дискурс (педагогічні науки). Зб ірник  

наукових праць: Вип. З3(5) /голов.ред. О.П. Кивлюк. Київ: «Видавництво «Гілея», 

2021. С. 34-41.



6. Сняткова Т.М. Умови сімейного виховання як причина формування 

синдрому госпіталізму у дітей раннього віку з ДЦП. П роф есіоналізм  педагога: 

т еорет ичні і м ет одичні аспект и. Зб ірник наукових праць: Вип. 17(Том 2.), 

елект ронний науковий ж урнал, червень 2022 р.

Статті у зарубіжних фахових періодичних виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз:

7. Сняткова Т.М. Вплив сімейних стосунків на формування синдрому 

госпіталізму в дітей раннього віку з ДЦП. K E L M  (Knowledge, Education, Law, 

M anagem ent). № 5 (41). vol. 2/2021. C. 55-62.

Статті в монографіях

8. Tatyana Snyatkova. Education of early children with cerebral palsy in condition of 

deprivation education of deprivated early children with celebral palsy in an inclusive 

environment. Pedagogy and psychology of postmodernism: valuez, competence, 

digitalization : collective monograph / Ed.: prof. Hanna Tsvietkova - Aerzen : Heilberg IT 

Solutions UG (haftungsbeschrankt) InterGING Verlag, 2021.- 504 c. C. 240-254.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

9. Сняткова Т.М. Аналіз умов формування синдрому госпіталізму у дітей в 

психолого-педагогічній літературі. Зрост аю ча особист іст ь у  см ислоціннісних  

обрисах. 36. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 15 грудня 2020 року) 

Київ, 2020. С.201-205.

10. Сняткова Т.М. Соціальна ситуація розвитку як детермінанта появи 

синдрому госпіталізму у дітей віком від двох до трьох років. В іт чизняна наука на  

злам і епох: проблем и і перспект иви розвит ку. 36. матеріалів Всеукраїнської наук.- 

практ. інтернет-конф. Переяслав.2021.Вип. 62.С.42-46.

11. Сняткова Т.М. Особливості профілактичної роботи з дітьми раннього віку 

з ДЦП в умовах госпіталізму. В іт чизняна наука на злам і епох: проблем и та  

перспект иви розвит ку. 36. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. інтернет- конф. 

Переяслав, 2021. Вип. 67. С.102-105.



12. Snyatkova T.M. Interaction of preschool education institution and family in 

speech preparation of preschool children for learning. P erspective o f  sc ience a n d  practice. 

Collection of materials The XIII International Science Conference (Amsterdam, 

Netherlands December 13-15). Amsterdam, 2021. P. 173-175.

13. Сняткова T.M. Монтессорі-педагогіка як сучасна педагогічна технологія 

навчання і розвитку дітей дошкільного віку. С учасна психологія і педагогіка: т еорія  

і м одерна  практ ика освіт нього процесу в епоху  пандем ічних викликів. 36. матеріалів 

Всеукр. наук.-практ. інтер-.конф. (Слов’янськ, 20 листопада 2021 р.). Слов’янськ, 

2021. С. 91-94.

14. Сняткова Т.М. Арт-терапевтичні технології в подоланні синдрому 

госпіталізму у дітей з ДЦП. С учасні проблем и лого п ед ії т а реаб іл іт ац ії. 36. 

матеріалів X Всеукраїнська заочна наук. конф. з міжнарод. участю ( м. Суми, 18 

листопада 2021 року). Суми, 2021. С.26-35.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні 

на захисті фахівці.

1. Шеремет Марія Купріянівна доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова— 

голова ради.

2. Мозгова Галина Петрівна доктор психологічних наук, професор, 

завідувачка кафедри психосоматики та психологічної реабілітації Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова -  рецензент.

3. Чепурна Людмила Георгіївна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова 

-  рецензент.

4. Пахомова Наталія Георгіївна доктора педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка- офіційний опонент.



5. Романенко Оксана Вікторівна доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ -  

офіційний опонент.

Результати голосування:
«За» £ _  членів ради,
«Проти» 0 членів ради

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада 

присуджує Снятковій Т. М. ступінь доктора філософії в галузі знань 01 

Педагогіка/Освіта за спеціальністю «016 Спеціальна освіта».


