
  

 

 
 

 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ВИХРОГОНОВА, ХРИСТИНА 

   

• Дати (от-до)   ОТ 11. 2018 до 05.2019 

• Име и адрес на 

работодателя 

 ПУ “ Паисий  Хилендарски” гр. Пловдив 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност   хон. преподавател по немски език за докторанти 

 

• Основни дейности и 

отговорности 

   

 

• Дати (от-до)   ОТ 11. 2018 до 05.2020  

• Име и адрес на 

работодателя 
 ПУ “ Паисий  Хилендарски” гр. Пловдив 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност   хон. преподавател по практически немски език ниво А1-A2 

 

• Основни дейности и 

отговорности 

   

 

 

• Дати (от-до)   ОТ 10. 2015г.  

• Име и адрес на 

работодателя 

 СУ “Св. Паисий  Хилендарски” гр. Пловдив 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  учител по немски език 

• Основни дейности и 

отговорности 

   

 

 

 

 

 



  

• Дати (от-до)   09. 2010г. – 09. 2011г. 

• Име и адрес на 

работодателя 

 СУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. Пловдив 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  учител по немски език 

 

 

 

  

• Дати (от-до)  08. 2003 г.-08. 2006 г. 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Езикова гимназия “Иван  Вазов” , гр. Пловдив 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  учител по немски език 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Преподаване и контролиране на учебния процес . 

 

  

 

  

  

    Образование 

 
 

• Дати (от-до)   13. 08. 2020 г. 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

  Придобиване на научна степен „доктор”след успешна защита на 

дисертационния труд „Умствената дейност на човека в 

речниковия фонд на немския и българския език” към ПУ 

„Паисий Хилендарски”; Катедрата  по Общо и сравнително 

езикознание и история на българския език 

   

  2010 г. – 2011г. – Специализация по превод и интеркултурна 

комуникация към ПУ „Паисий Хилендарски” 

 

 

 

• Дати (от-до)   09. 1999 г. – 07. 2000 г. 

• Име и адрес на 

работодателя 

 ЕГ “ Пловдив “ гр. Пловдив 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Просветна дейност  

• Заемана длъжност  Преподавател по немски език 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Преподаване и контролиране на учебния процес . 



  

• Дати (от-до)  От 1994 г. – 1999г . 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

 ПУ “ Паисий Хилендарски  “  

    

 

 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

 Специалност български и немски език  

степен Магистър 

 

 

 

  

   

 

Публикации и участие 

в научни конференции Участие в Осемнадесетата научна конференция за 

студенти   

 и докторанти „ Слово и памет”, провела се в Дом на 

учените в Пловдив с доклад на тема:  

„Глупостта на човека, представена чрез 

фразеологизми в  българския и немския език”.        

      

Участие  в Националната конференция „Светът е 

слово,  словото е свята, провела се в Югозападен 

университет „Неофит Рилски” с доклад на тема: 

„Речевата дейност на човека през призмата на 

немския и българския лексикален състав”. 

 

Участие в Международната научна конференция 

„Паисиеви четения”, провела се в ПУ „Паисий 

Хилендарски” с доклад на тема: Физическата и 

психическата дейност на човека, разгледана чрез 

фразеологични единици в българския и немския език с 

онимен компонент в състава си”. 

 

Участие в Двадесетата национална научна 

конференция за студенти и докторанти „Време, слово 

и свят”, провела се в Дом на учените в Пловдив на 17-

18. 05. 2018 г. с доклад на тема: „Въпросът за 

концепта в лингвистичната литература”. 

 

Вихрогонова 2016: Вихрогонова, Хр.Речевата 

дейност на човека през призмата на българския и 

немския лексикален състав. // Светът е слово, словото 

е свят, 2016, 441-447. 

 

Вихрогонова 2016: Вихрогонова, Хр. Физическата и 

психическата дейност на човека, разгледани чрез 

фразеологични единици в българския и немския език с 

онимен компонент в състава си. // Научни трудове, т. 

54, кн.1, СБ. Б, 2016, 309-321. 

 

 



  

Вихрогонова 2017: Вихрогонова, Хр. Глупостта на 

човека, представена чрез фразеологизми в българския 

и немския език. // Слово и памет. 2017, 79-88. 

 

Вихрогонова 2018: Вихрогонова, Хр. Концептът 

Ärger/ Гняв в езиковата картина на немския език 

(паралели с българския). // Словото – идеи, идеали, 

утопии, Сборник с доклади от Деветнадесетата 

национална конференция за студенти и докторанти, 

Пловдив, 2017, 158-171. 

 

Вихрогонова 2018: Вихрогонова, Хр. Концептът 

МЪДРОСТ/ WEISHEIT, представен чрез 

лексикалната система на немския и българския език. 

// Научни трудове, 45 години Филологии в 

Пловдивския университет, 2018, 467-476. 

 

Вихрогонова 2018: Вихрогонова, Хр. Концептът 

Разум/ Vernunft в немската и българската езикова 

картина на света. // Българска реч. Списание за 

езикознание и езикова култура, 2018, кн.1, бр.1, 118-

129. 

 

 

 

Участия в докторантско училище към 

Филологическия факултет на ПУ : 

 доклад към лекцията на проф. Младенов и д-р 

Александър Феодоров, озаглавена „Не/съседни 

подходи. Мислене и метод”. 

 Превод на статията на проф. Александър Фос, 

озаглавена „Славяноезични погранични 

малцинства в Северна Гърция”. 

Тримесечно престой в ТУ Дрезден по програма 

Еразъм+. Изнесен доклад на тема: „Особености на 

старобългарската граматика”. 

Участие в работна група по лингвокултурология в 

рамките на национален научен проект към ФНИ на 

МОН, озаглавен „Пловдив – от мултиезиков и 

мултикултурен център на Източна Румелия до 

европейска столица на културата”. 

 

 

 

 

ДРУГИ 

 

 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български  

 

 

 



  

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  Немски език 

• Четене   отлично 

• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 

 

  РУСКИ  

• Четене  отлично  

• Писане  отлично 

• Разговор   добро 

 

 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
. 

 УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП , ОБЩИТЕЛНОСТ, КОРЕКТНОСТ, ДИПЛОМАТИЧНОСТ, 

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ДРУГИ РЕЛИГИИ И ЧУЖДА КУЛТУРНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Умения за разработване и водене на обучения, контрол и 

управление на работата с хора, устни и писмени преводи 

 

ТЕХНИЧЕСКИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 WORD, EXCEL, INTERNET 

Машинопис 

Шофьорски умения, категория” В” 

 

   

 

 


