
СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. д-р Христо Димитров Макаков, 

Тракийски Университет, Педагогически факултет, гр. Стара Загора 

 

Относно: Процедура по конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на 

висше образование Педагогически науки, професионално направление 1.2. Теория на 

възпитанието и дидактика /начална училищна педагогика/, обявен в ДВ от  22.03.2016 

г., бр.22  за нуждите на Тракийски Университет. 

Данни за кандитата 

 Ас. д-р Румяна Неминска е единствен кадидат в обявения конкурс. Завършила е 

ОКС бакалавър и ОКС магистър в сферата на начална училищна педагогика в СУ 

„Климент Охридски“. През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема: 

„Образование за междурелигиозна толерантност 1-4 клас“. За високи постижения в 

педагогическата си дейност тя нееднократно е награждавана с отличия от МОН, от 

национални конкурси и европейски и световни форуми. Паралелно с научно-

образователната си дейност тя работи в сферите на педагогиката като редактор начално 

образование в издателство „Просвета“, лектор-обучител към РААБЕ-България ООД. От 

2014 г. е асистент в катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ на 

Педагогически факултет, Тракийски Университет. Специално внимание заслужава 

работата на кандидатката по различни изследователски и внедрителски проекти на 

различни нива, свързани с актуални проблеми в българското образованието. А именно: 

актуализиране на учебни програми за начален етап (проект на МОН), актуализиране на 

учебни програми в европейски проект на Тракийски Университет; внедрителски проект 

за мултипоинт технологии на Майсрософт, научно-изследователски проект към 

Педагогически факултет. Понастоящем д-р Неминска е ръководител на проект 

„Годишник на Педагогически факултет, Тракийски университет, том Х“. В различните 

проекти кандидатката участва в качеството си на експерт и ръководител.  

Данни за процедурата  

Конкурсната процедура е в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника на 

Тракийския университет за прилагането му. Не са констатирани нарушения.  



Описание и оценка на представените материали  

За участие в обявения конкурс ас. д-р Румяна Илчева Неминска представя всички 

документи, които изисква ЗРАСРБ, Правилникът за неговото прилагане и ПРАС на 

ТрУ. Представената за оценка и анализ научна продукция включва  3 монографии, 1 

студиа, 17 научни статии, 1 доклад от форум, 4 учебни помагала:  едно по математика 

за 1 клас, едно по религия за 4 клас (в съавторство), една книга за учителя по 

обучението по религия – 4 клас (в съавторство), едно помагало за студенти. 

Представени са служебни бележки за разпределение на съавторството.   

Налични са общо 26 публикации след придобиване на образователната и научна 

степен доктор. Три от публикациите са в списания с импакт фактор; две са в 

реферирани списания, а общо седем са публикувани на английски език. В количествено 

отношение преценявам, че продукцията на ас. д-р Румяна Неминска е достатъчна и 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Правилата 

за развитие на академичния състав на Тракийски Университет. 

Характерно за научното творчество на д-р Румяна Неминска е, че нейните трудове 

отразяват, очертаната още в педагогическата й практика, възможност за работа в 

няколко научно-теоретични и практико-приложни педагогически полета. В научната ú 

продукция се оформят няколко устойчиви тематични аспекта: аксеологичен, 

интердисциплинарен, учебно-технологичен, които по своята същност са акценти и в 

съвременното научно-изследователско педагогическо пространство. Научните интереси 

на д-р Румяна Неминска могат да бъдат систематизирани в следните направления: 

Научно-теоретични изследвания в областта на аксеологичното познание. 

Гражданско - религиозното познание в неговия аксеологичен аспект се разглежда на 

ниво научно-теоретично  и учебно-технологично познание. В част от научните трудове 

то се представя чрез различни дискурсивни характеристики. Аксеологичното познание 

обхваща съвременните тенденции на гражданското образование и религиозно-

рефлексивното познание. Чрез учебното помагало за студенти „Образователни 

технологии в аксеологичното познание“  д-р Румяна Неминска задълбочава на 

теоретико-приложно академично ниво проблемът за морално - функционалната 

грамотност на бъдещите учители. Тези теоретико – приложни матрици са научно 

реализирани перспективи на един от нейните,  доказано релевантни, професионално-

изследователски интереси за един от дискурсите на гражданското образование. 



Научно-теоретични приноси в областта на интердисциплинарното 

познание са защитени в монографичните трудове „Интердисциплинарното обучение (1. 

– 4. клас)“, «Симулационно базирано педагогическо обучение“ г. И двете монографии 

имат принос към концепцията за интерактивност в учебния процес като част от 

качеството на академичното образование. За основен научен принос може да се приеме  

извеждането на концепция за интердисциплинарното обучение и симулационно 

базирано педагогическо обучение. Задълбочен изследователски интерес проявява 

кандидатката при разглеждане на теорията за интердисциплинарното обучение като на 

емпирично ниво определя мултидисципилинарни и интердисциплинарни методи. В 

този смисъл тя основополага понятието мултиметодология като перспектива за 

методологична систематика. Технологично и таксономично извежда видовете казуси – 

дидактични и симулационни; определя наблюдаеми компетентности в симулационно 

базираното педагогическо обучение. 

Като научно-технологичен принос могат да се приемат технологиите за 

инструментализиране и редуциране на аксеологическото познание; казус-технология за 

преподаване в аксеологията на гражданското образование; технология на 

симулационно-базирано педагогическо обучение. В областта на 

интердисциплинарното обучение се очертава  интердисциплинарен изследователски 

инструментариум и образователно-технологични симулационно базирани модули за 

развитие на педагогически компетентности. 

В заключение: цялостната научна, учебно-преподавателска, проектна и 

организационна дейност на ас. д-р Румяна Илчева Неминска я характеризира като един 

утвърден преподавател и изследовател. Представените документи отговарят на 

критериите за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности. 

Това ми дава основание най-убедено да подкрепя нейната кандидатура и да препоръчам 

на уважаемите членове на научното жури да гласуват положително и на д-р Румяна 

Илчева Неминска да бъде присъдено академичното звание „доцент“ в област на висше 

образование Педагогически науки, професионално направление 1.2. Теория на 

възпитанието и дидактика /начална училищна педагогика/. 

 

03.08.2016 г.         Подпис 

Гр. Стара Загора       проф. д-р Хр. Макаков 

 


