
 

                                                       

Име 

 
 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

  

 

ТАГАРЕВА КИРИЛКА СИМЕОНОВА  

Адрес  Бул. “България” № 236, каб. 214, гр.Пловдив, 4000, България 

Телефон  +359 32 261-712 

Факс  +35932964689 

E-mail  tagareva_k_s@abv.bg 

  

Дата на раждане  18.12.1962 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на 
работодателя 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 2016  Доцент в катедра “Психология” в Педагогическия факултет на ПУ 
“Паисий Хилендарски” 

2010    Доцент по педагогическа и възрастова психология  
2006  Гл. асистент в ПУ “Паисий Хилендарски”, Педагогически факултет, 

катедра „Педагогика и психология” 
1996  Гл. асистент в Педагогически колеж г. Пазарджик - ПУ “Паисий 

Хилендарски” 
1995    Педагогически съветник в Строителния техникум- София  
1989-93     Редовен аспирант в Москва, в Психологическия институт на 
Руската Академия на  образованието 
1985     Асистент във Висш педагогически институт - Шумен  

1984     Учителка в ДГ, гр. Карнобат 

 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и 
отговорности 

 - Ръководител на катедра „Психология“  

        - организация, ръководство и контрол на учебния процес в катедрата и 

          изпълнението на учебната програма, провеждане на катедрени 

          съвети във връзка с учебната и научната работа в катедрата и др.  

- Преподавател в катедра “Психология” в Пловдивски университет ”П. 
Хилендарски” 

 

- Преподавателска и  научно-изследователска дейност – четене на 
лекции, водене на семинарни и практически упражнения, 
ръководство на дипломанти и на докторанти, организация и 
провеждане на научни изследвания и др.  

 



 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 
2010 г.  Научно звание “доцент”, 05.06.05 по област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.2. Психология, научна специалност Педагогическа и 
възрастова психология. 

 
 
1993г. – Научна степен  “Доктор по психология” – 05.06.05    
               Педагогическа и възрастова психология 
1989-93 Образование в Русия, в Москва - Психологически институт на 

Руската Академия на образованието. Обучение в лабораторията 
по психическо развитие на децата в научната школа на Мая 
Лисина за изследване на общуването на децата. Тема на 
дисертацията: “Психологически анализ на предметно-
манипулативната дейност на децата” с научен ръководител 
Софья Мешчерякова.   

 
1984         Магистър по педагогика 
1980         Образование във Висш педагогически институт-     
                 Благоевград  

                         

 

 

 

  

 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  

 

 

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

  [РУСКИ ЕЗИК] [АНГЛИЙСКИ ЕЗИК] [....................] [........................] 

• Четене  отлично добро   

• Писане  отлично основно   

• Разговор  отлично добро   

 
 
 

 

 

  

 

Работа с компютър 

 



 

 

Работа в екип. 

 

Уменията са придобити в: 

- професионалната среда 

-  работа по изследователски теми и проекти 

 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА  
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС                  Категория В, без нарушения 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ  

 Изследователски и 
образователни 

 Позиция в проекта 

  
 
 
 
 
2017 BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики- фаза 1“ –  
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския 
социален фонд на Европейския съюз- академичен наставник. 
2017        Иновативна образователна среда  ФП 17-ПФ-007 фонд „Научни 

изследвания” при ПУ „П. Хилендарски”, член на екипа 
2015-2017 Смисъл и психично благополучие в контекста на личностното 

израстване  МУ 15-ПФ-006, фонд „Научни изследвания” при ПУ 
„П. Хилендарски”, ръководител на проекта 

И др. 
 
ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕСИОНАЛНИ И 
НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
СЪЮЗИ  
 

  
Съюза на Учените в България, секция ”Педагогика и психология”  
Дружество на психолозите в България  
 

 
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Психология на развитието 

 Детска психология 

 Педагогическа психология 

 Психология на общуването 

 Психическо благополучие в развитието 

 Емоционална привързаност 

 Родителско отношение  

 Социално развитие 

И др. 

 

 

 
   



 


