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Дисципліни, які викладає у ХНУМ:
Освітній рівень «Бакалавр»:
Музична психологія;
Театральна психологія;
Сучасні концепції музичного менеджменту
Третій освітній рівень
Психологія творчості (доктор філософії, доктор мистецтва),
Комунікативні компетентності музиканта: психолого-педагогічний
контекст (доктора мистецтва).
Коротка біографія. У 1980 р. з відзнакою закінчила відділення психології
біологічного факультету Харківського державного університету ім.
М.Горького. Спеціальність – психологія, кваліфікація – Психолог. Викладач.
В грудні 1989 року успішно закінчила аспірантуру при кафедрі
психології ХДПІ. Дисертацію на здобуття ступеня кандидата психологічних
наук за спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», на
тему «Особливості інтерференції на різноманітних функціональних рівнях
мнемічної системи», написану під керівництвом доктора психологічних наук,
професора Бочарової Світлани Петрівни, захистила 25 вересня 1990 року в
Спеціалізованій Вченій раді К.24.02 при Київському інституті психології.
У лютому 2001 року Вченою радою Університету внутрішніх справ (у
якому працювала с 1994 р. по 2017 р.) була атестована у вченому званні
доцента.
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Керувала
дисертаційніми
дослідженнями,
під
керівництвом
Єгорової Е. М. захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
психологічних наук:
Ламаш Ірина Володимирівна «Особливості властивості студентів інституту
фізичної культури, які утруднюють їх соціально-психологічну адаптацію».
Захищена у листопаді 1997 р.
Попова Галина Вікторівна «Професійна комунікативна компетентність
працівника ОВС». Захищена у грудні 1997 р.
Оніщенко Наталія Вікторівна «Організаційно-правові та індивідуальнопсихологічні умови ефективності професійної діяльності працівників слідчих
підрозділів МВС України». Захищена у березні 2006 р.
Мацегора Яніна Володимирівна «Формування образу «Я» працівників ОВС в
процесі професійного становлення». Захищена у червні 2008 р.
Наукові досягнення
Кількість наукових робіт (тільки книги і статті в журналах і збірниках)
налічує більше 50 праць.
Регулярно приймає участь в науково-практичних конференціях з
психології.
Останнє стажування пройшла у 2021 році на кафедрі психології та
педагогіки Харківської державної академії культури без відриву від
освітнього процесу.
У колі наукових інтересів такі галузі знань як теоретична та практична
психологія (музична психологія, театральна психологія, психологія
творчості, психотехнологія, психологія самовдосконалення, психологічна
культура особистості).
Має опит роботи практичним психологом (проведення консультацій з
різних психологічних проблем, проведення психологічних тренінгів тощо).
Є одним із засновников і головою громадської організації «Асоціація
професійних психологів» (м.Харків), що була зареєстрована в якості
юридичної особи у вересні 2000 р.

