
 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Име  Виктория Антраник Ангелова 

Адрес  4001, гр. Пловдив 

Телефон   0898 231336 

Факс   

E-mail  v.angelova@agrosem2009.com 

 

Националност  Българка 

 

Дата на раждане  02.04.1985 г.  

 

ТРУДОВ СТАЖ 

 

• Дати (от-до) От 01.04. 2017 г. – до сега 

• Име и адрес на  ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, бул. „България“ № 236,                         

работодателя Педагогически факултет 

• Вид на дейността или                асистент към катедра „Социални дейности“ на Педагогически 

 сферата на работа                        факултет. 

                                                        Провеждане на семинарни упражнения със студенти от различни 

                                                        специалности 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на 

работодателя 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 От 01.03.2013г.  – 01. 03. 2017 г. 

ПУ „П. Хилендарски“ – гр. Пловдив, бул. „България“, № 236 

Редовен докторант преминал вътрешна защита пред 

преподавателите от катедра „Психология“ към Педагогически 

факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 14.02.2017г. 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Редовен докторант, Педагогическа и възрастова психология, 

катедра ,,Психология“ 

- Разработване на дисертационен труд; 

- Провеждане на научни изследвания свързани с темата; 

- Провеждане на семинарни упражнения със студенти от 

различни специалности; 

 А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 

 
 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
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- Преподавателска дейност в областта на психодиагностиката, 

психология на развитието, общата психология, както и 

работа с деца и юноши в конфликт със закона; 

- Участие в научни конференции, симпозиуми и обучения с 

международни участия; 

- Участие в научноизследователски проект – „Смисъл и 

психично благополучие в контекста на личностното 

израстване“, Млади учени 2015/2016, Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“, МУ15-ПФ-

006/23.04.2015. 

 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на 

работодателя 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 От 2009 до 2012 г. 

ЦДГ ,,Наталия“, ул. „Лотос“  № 2, гр. Пловдив 

Обучение и възпитание на деца до 7 годишна възраст. 

 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Младши учител 

Организация и провеждане на педагогически и възпитателен 

процес с деца до 7 год. възраст. Осъществяване на педагогическо 

взаимодействие с деца, родители и колеги. 

 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на 

работодателя 

• Вид на дейността или 

сферата 

на работа 

 От 2008 до 2009 г. 

ЦДГ ,,Арлекино“, ул. ,,Ген. Радко Димитриев“  № 41, гр. Пловдив 

Обучение и възпитание на деца до 7 годишна възраст. 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Младши учител 

Организация и провеждане на педагогически и възпитателен 

процес с деца до 7 год. възраст. Осъществяване на педагогическо 

взаимодействие с деца, родители и колеги. 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

 

 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 01. 03. 2013 г. – 01. 03. 2016 г. 

Спечелен конкурс, обявен от ПУ „Паисий Хилендарски“ – 

Педагогически факултет за редовни докторанти по педагогическа и 

възрастова психология. 

 

Педагогическа и възрастова психология; 

Методология и методи на научните изследвания; 

Статистически методи и софтуер за обработка на данни от научни 

изследвания. 

 

Доктор по педагогическа и възрастова психология  01.03.2013г. – 

01.03.2016 г. 
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• Дати (от-до) 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 

  

2010г. - 2011г. 

ПУ „Паисий Хилендарски“ – Педагогически факултет, редовна 

магистратура 

Специалност: ,, Консултативна психология“ 

,,Психологическо консултиране“, ,,Социална психология“, 

,,Психология на развитието“ и др. 

ОКС - магистър 

 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 2004 - 2008г. 

ПУ „Паисий Хилендарски“ –Педагогически факултет, редовен 

студент. 

Специалност ,,Предучилищна педагогика с английски език“ 

 

Методики за взаимодействие с деца до 7 години. ,,Педагогика“, 

,,Психология на детското развитие“, ,,Обучение на деца със 

специални образователни потребности“ и др.  

ОКС - бакалавър 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

  [АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК ] 

          [ ………. ] [....................] [........................] 

• Четене  C2    

• Писане  C2    

• Разговор  C2    

 

 

 

    

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление 

и адмистрация на хора, 

проекти и бюджети в 

професионалната среда 

или   в областта на 

културата и спорта) у 

дома и др. 

   

 

 

 

 

 

 

Умения за  работа в екип, планиране, организация, придобити в 

системата на образованието . 
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ТЕХНИЧЕСКИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 

специфично оборудване и 

др. 

 

 

 

Компютърни умения – MS Office, Adobe Reader, Photoshop. 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ 

 

 

Позиция в проекта 

Научно-изследователски проект „Смисъл и психично  благополучие в 

контекста  на личностното развитие“, Млади учени, НПД към ПУ  

„Паисий Хилендарски“     /01. 06. 2015 - 30.05.2017/ 

член на екипа 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

* поради краткия период 

на работа в тези 

училища, стажът в тях е 

описан в тази графа. 

 27. 08. 2012г. – 1.11. 2012г. 

„Англия Скуул“ ООД, гр. Пловдив 

Преподавател по чужд език в извънкласни и извънучилищни 

дейности на деца в предучилищна възраст. 

 

1.06.2012г. -1.08.2012г.  

Училище „Максимум ЕООД“ Пловдив 

Преподавател по чужд език в извънкласни и извънучилищни 

дейности на деца в предучилищна възраст. 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 
 Предучилищна педагогика; Социална педагогика; Социални 

дейности; Девиантно поведение, Социални умения, 

Психологическо консултиране; Педагогическа психология; 

Възрастова психология; Психология на личността. 
 


