
РІШЕННЯ

спеціалізованої вченої ради 
про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 3 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 Хворостянко Наталії Анатоліївні 

«Психологічні особливості соціальної ініціативності студентської молоді» за 

спеціальністю 053 Психологія.

'  «08» грудня 2022 року.

Хворостянко Наталія Анатоліївна, 1994 року народження, громадянка України. 

Освіта вища: закінчила з відзнакою у 2018 році Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти 

магістр спеціальність «Психологія» освітня програма «Психологія консультування» 

професійна кваліфікація викладач психології.

Закінчила аспірантуру у 2022 році, була аспіранткою кафедри політичної 

психології та міжнародних відносин Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова.

Працює викладачем психології у Національному педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова.

Дисертацію виконано у Національному педагогічному університеті імені 

М.П. Драгоманова, м. Київ.

Науковий керівник -  Андрущенко Тетяна Вікторівна, доктор політичних наук, 

професор, завідувач кафедри політичної психології та міжнародних відносин 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.



Проблематику, теоретичні й практичні результати дисертаційного дослідження 

Хворостянко Н.А. викладено у 7 наукових публікаціях, серед яких 1 -  у 

періодичному науковому виданні проіндексованому у базі даних Web of Science Core 

Collection, 2 - у  фаховому наукометричному виданні України, 2 - у  міжнародних 

фахових виданнях та збірниках, включених до міжнародних наукометричних баз, 2 

-  у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Статті в наукових фахових виданнях України:

1. Андрущенко Т.В., Хворостянко Н.А. Специфіка соціальної активності 

молоді: психологічний вимір. Габітус. 2021. № 22. С. 129-133.

2. Хворостянко Н.А. Тренінгова програма психологічного розвитку соціальної 

ініціативності студентської молоді. Наукові перспективи. 2022. № 8(26). С. 422-433.

Статті у зарубіжних фахових періодичних виданнях та збірниках, 

включених до міжнародних наукометричних баз:

3. Хворостянко Н.А. Психологічні особливості мотиваційно-вольового 

компоненту соціальної ініціативності в студентському віці. Молодий вчений. 2021. 

№ 12(100). С. 11-15.

4. Khvorostianko N.A. Social initiative of the student youth as a subject 

psychological research. Colloquium-journal. 2021. № 27 (114). P. 21-24.

5. Andrushchenko T.V., Khvorostyanko N.A. Psychological Issues of Students’ 

Social initiative in Higher Education Establishments: Systemic Approach. Interdisciplinary 

studies of complex systems. 2022. № 20. P. 73-84 (Індексується у наукометричній базі 

Web of Science).

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

6. Khvorostianko N.A. The influence of external factors on the psychological 

development of youth social initiative. Eurasian scientific discussions: collection of 

scientific papers with Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference, 

July 3-5, 2022, Barcelona, Spain. Barcelona, 2022, P. 177-180.

7. Хворостянко Н.А. Психологічні особливості когнітивно-оціночного



компоненту соціальної ініціативності студентської молоді. International scientific 

innovations in human life: collection of scientific papers with Proceedings of XV 

International Scientific and Practical Conference, September 1-3,2022, Manchester, United 

Kingdom. Manchester,2022, P. 209-213.

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

на захисті фахівці.

1. Яценко Тамара Семенівна, академік НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри практичної психології НПУ імені М.П. Драгоманова —  

голова ради.

2. Ступак Оксана Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки і психології дошкільної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова -  рецензент.

3. Федоренко Алла Федорівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

політичної психології та міжнародних відносин НПУ імені М.П. Драгоманова -  

рецензент.

4. Дроздов Олександр Юрійович, доктор психологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М.А. Скока Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка» -  офіційний опонент.

5. Ставицька Світлана Олексіївна, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана -  офіційний опонент.

Результати голосування:
«За» 5 членів ради,
«Проти» 0 членів ради



На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада 

присуджує Хворостянко Н.А. ступінь доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки за спеціальністю «053 Психологія».

Т.С. Яценко


