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Автобиография  

Лична информация  
Собствено име/ Фамилия  Стойко Иванов 

Адрес София 

  0884798669 
E-mail stoykoivanov@abv.bg 

 

 
Националност Българин 

 

 
Дата на раждане 08. 04. 1957 г. 

 

 
Пол Мъжки 

Трудов стаж  
Дати 

                                    02. 09. 2013 г. 
 
                                           19. 09. 2011 г. 
                                              
                                              16.05.2005 г. 
 
                                            19. 10. 1996 г. 
 
                                                
                                               1988-1994 г. 
 
                                                1986-1988 г 
 
                                                 
                                                1981-1986 г.    .    

Професор по Педагогическа и възрастова психология 05.06.05. Софийски 
университет, ФФ, Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ 
Професор по Педагогическа и възрастова психология 05.06.05. Шуменски 
университет, Катедра „Психология“ 
Доцент по Педагогическа и възрастова психология 05.06.05. Шуменски университет, 
Катедра „Психология“ 
Извънреден доцент по Педагогическа и възрастова психология 05.06.05. Шуменски 
университет,  
Катедра „Психология“ 
Научен сътрудник по психология на спорта – НСА „В. Левски“,  
София 
Асистент по обща и възрастова психология – ШУ „Еп. К. Преславски“ 
Гр. Шумен 
Учител по психология и обществознание в гр. Хасково и гр. Джебел 

     
   

   
   

Образование и обучение  
Дати 

2010 г.  
1990 г. 

  
1982 г. 

 
Доктор на педагогическите науки 05.07.01.  
Доктор по психология 05.06.05. Санкт-Петербургски държавен педагогически 
университет „А. Херцен“  
Магистър по психология, СУ „Свети Климент Охридски“ 

   
   

  
Лични умения и 

компетенции 
 

Майчин език български 
Чужди езици   руски 
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Самооценяване разговор    
           

           

           

           

  
 

   

  
Социални умения и 

компетенции 
Умения за работа в екип. Управление на конфликти. 

 

 
Организационни умения и 

компетенции 
Лидерски умения. 

 

 
Компютърни умения и 

компетенции 
Различни програми за текстообработка, статистическа обработка на данни 

 

 
Допълнителна 
квалификация 

 

Дати 
1997-1998 г. 
2004-2009 г. 

 
Ръководител на катедра „Педагогика и психология“ в ШУ.  
Ръководител на катедра „Психология“ в ШУ 2008-2011 г.  
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Приложения Списък с публикации: 
Автореферат, монографии и учебници преди получаване на научното звание 
„доцент”  

 
1. Психологические особенности професионально-педагогическое общения на 
уроках физической культуры /На материали школ Болгарии/ (1990). 
Автореферат диссертации на соискание ученной степени кандидата 
психологических наук, Ленинград. 18 стр.  
2. Психология на професионално-педагогическото общуване по физическо 
възпитание. (1991). София. 118 стр.(в съавторство с М. Иванов).  
3. Обща, възрастова и педагогическа психология. (1993). Шумен (сборник под 
общата редакция на проф. д. пс. н. Г. Ангушев, съавторство с Р.Милкова, Б. 
Петрова и М. Иванов).  
4. Наблюдателността във всекидневното общуване. (1995). София. 101 стр. (в 
съавторство с Л. Регуш и М. Иванов).  
5. Психология на общуването (1997). Шумен. 217 стр. (в съавторство със С. 
Великова, М. Иванов, Г. Йорданова).  
6. Социалнопсихологически тренинг за студенти. (2004 преиздадена през 
2007). Шумен. 216 стр.  
7. Професионално-педагогическо общуване. (2004). Шумен, 275 стр.  
8. Основи на професионално-педагогическото общуване. (2004 преиздадена 
през 2007). Шумен. 240 стр.  

 
Автореферат, монографии и учебници след получаване на научното звание 
„доцент”  

 
1. Социална психология и туристическо поведение. (2005). 240 стр. (в 
съавторство с М. Иванов). 
 2. Социална психология. (2006). Шумен. 279 стр. (в съавторство с М. Иванов). 
3. Методически проблеми на социалнопсихологическия тренинг на студенти. 
(2009). Шумен. 199 стр.  
4. Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на студенти от 
помагащите професии (развитие, методика, резултати). (2010). Автореферат 
на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на педагогическите 
науки” София. 60 стр.  
5. Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на студенти. (2011). 
София. 317 стр.  
6. Психологическо консултиране в образованието. (2011). София. 298 стр. 
 7. Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на студенти. 
(Второ преработено и допълнено издание) (2012). София. 478 стр.  
8. Теоретични и практически аспекти на психологическото консултиране в 
образованието. (2013) Шумен. 275 стр.  
9. Теория и практика на психологическото консултиране в образованието. 
(2013). София. 384 стр.  
10. Професионална етика и туристическо поведение. (2011). София, 126 стр. 
(в съавторство с М. Иванов).  
 
  

 
 


