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12.04.2018 Г. 

КОМИСИЯ 
 

Председател: 
доц. д-р Татяна Коцева 
 
Членове: 
доц. д-р Диана Попова 
доц. д-р Красимира Минева 

доц. д-р Зорница Ганева 



ЗАЛА 207 

09.00 ч. Откриване  – проф. д-р Мария 

Алексиева, декан на ЦХН 

09.15 ч. 
„За демографската криза в България 

(лингвостилистичен анализ на 

публицистичен текст“ 

Алеся Морозова 

сп. Журналиситика, VI курс, РО 

научен консултант: доц. д-р Веселина 

Ватева  

09.30 ч. „Фейсбук  зависимостта“   

Персиана Иванова 

сп. Психология, ІІІ курс, РО 

научен консултант: доц. д-р Диана 

Попова 

09.45 ч. "Формиране на положителни нагласи за 

лечение с хомеопатия" 

Мая Богданова, Пенка Господинова 

сп. Психология, ІІ курс, ЗО 

научен консултант: доц.  д-р Михаил 

Проданов  

10.00 ч. "Робожурналистика"  

Дамян Колев 

сп. ОКСП, VI курс, РО 

научен консултант: проф. дфн Калина 

Лукова 

10.15 ч. „Тийнейджърите и социалните мрежи“ 

Мариела Тодорова 

сп. Психология, ІІ курс, РО 

научен консултант: проф. д-р Йонка 

Балтаджиева  

10.30 ч.  "Субективно време и самоефикасност"  

Антон Димитров 

сп. Психология, ІІ курс, РО 

научен консултант: доц. д-р Михаил 

Проданов 

10.45 ч. „Изграждане на имидж чрез личен блог“ 

Доника Стоянова 

сп. ОКСП, ІІI курс, РО 

научен консултант: доц. д-р Диана 

Попова  

11.00 ч. „Родителски модели на поведение на 

деца от 1 до 4 години – пилотно 

проучване“  

Николет и Делян Господинови 

 сп. Психология, ІІ курс, РО 

научен консултант: проф. д-р Йонка 

Балтаджиева 

11.15 ч. Търговията с бебета - рискови фактори, 

същност и социална подкрепа 

Деница Кижева 

сп. Психология, І курс, РО 

научен консултант: доц. д-р Татяна 

Коцева 

11.30 ч. «Кой съм Аз в очите на другите? 

Социалният Аз-образ на малкия ученик» 

Златина Христова 

МП Детска и юношеска психология  

научен консултант: проф. д-р Йонка 

Балтаджиева 

11.45 ч. "Оценка на риска от девиантно 

поведение (анализ на случай)" 

Камелия Станева  

МП Психологично консултиране 

научен консултант: доц. д-р Михаил 

Проданов  

12.00 ч. „Сравнителен анализ на 

себепредставянето на юноши в реална и 

онлайн среда" 

Стела Тодева  

МП Детска и юношеска психология  

научен консултант: доц. д-р Красимира 

Минева  

12.15 ч. „Измерване на музикално-слуховите 

представи при деца в ДГ“ 

Стефан Караиванов 

МП Социално консултиране и 

психология  

научен консултант: доц. д-р Пепа 

Митева  

12.30 ч. „ Повишаване на емоционалната 

компетентност чрез тренинг за деца в 

средното детство с помощта на арт – 

терапевтични средства " 

Гергана Аврамова 

МП Социално консултиране и 

психология  

научен консултант: доц. д-р Пепа 

Митева 

12.45 ч. „ Агресия и тормоз в училищната среда" 

Виолета Давидова 

МП Детска и юношеска психология  

научен консултант: доц. д-р Пепа 

Митева 

13.00 ч. „Изследване на професионалния труд и 

личността на учителя в начален етап на 

учителя в начален етап на обучение“ 

Дарина Златанова 

МП ПНУП 

научен консултант: проф. д-р Мария 

Алексиева 

13.15 ч. „Иновативното училище - алтернативен 

модел за промяна в българското 

образование“ 

Миглена Краева 

МП ПНУП 

научен консултант: проф. д-р Мария 

Алексиева 

13.30 ч. "Тестът ТОБОЛ и неговото приложение 

при болни със сърдечно-съдови 

заболявания" 

Радослав Жеков, Валентина Тодорова, 

Ренгинар Ахмедова, Анна Шпилевая  

МП "Психологично консултиране" 

научен консултант: доц. д-р Диана 

Циркова 

13.45 ч. Мирослав Стефанов - XII клас, 

 ПГЧЕ "Васил Левски"   

„Млечнокисели бактерии" 

Научен ръководител - Ваня Димчева 

Костаниян 
 

Фатме Мехмед - XI клас 

ПГЧЕ "Васил Левски"   

„Полиплоидни мутации при културните 

растения и използването им в човешката 

среда" 

Научен ръководител - Ваня Димчева 

Костаниян 
 

Соня Георгиева - XI клас, 

ПГЧЕ "Васил Левски"   

„Е-тата в храните" 

Научен ръководител - Десислава 

Стайкова 

 

 

 

15.00 ч. Награждаване на отличените студенти и 

закриване на прегледа на СНТ  


