
 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

за  дисертационен труд 

на тема: „Приложение на изследователския подход за повишаване на 

качеството при академичното обучение на студенти педагози“ 

на доц. д-р Румяна Илчева Неминска 

за придобиване на научната степен „Доктор на науките“  

в област на висше образование 1. Педагогически науки,  

професионално направление 1.2. Педагогика“. 

Рецензент: проф. к.п.н. Петър Диков Петров, СУ „Св. Кл. Охридски”,  

член на научно жури  със Заповед № 1280/04.06.2020 г. на Ректора на 

Тракийски Университет 

1. Данни за доц. д-р Румяна Неминска 

Доц. д-р Румяна Илчева Неминска е родена през 1964 г. През 1987 г. 

завършва ИДНУ гр. София - специалност „Предучилищна педагогика“. 

През 1998 - специалност: „Начална училищна педагогика, ОКС 

«бакалавър»; през 2000 г. - ОКС  „магистър“ в СУ “Кл. Охридски” – 

ФНПП. Доц. Неминска е носител на ОНС - „доктор“, присъдена в СУ “Кл. 

Охридски”. Румяна Неминска дава своя принос в образованието на 

различни нива. Тя има многогодишна преподавателска дейност като 

учител; дългогодишен обучител на педагози в РААБЕ – България; 

методологичен опит в апробирането на компютърни технологии в 

образованието; експертен опит като автор на учебни програми и оценител 

на учебни помагала и познавателни книжки. Със своята научна продукция 

е регистрирана в НАЦИД. В богатата  професионална и научна дейност 

проличава дълбока експертност, систематичност и следване на научни и 
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образователни цели. Цялостната публикационна активност на доц. д-р 

Румяна Неминска е свързана с педагогическата област. Тя показва 

подчертан научен интерес към проблеми, които имат иновативен, 

изследователски и интердисциплинен характер в училищното и висше 

образование. 

Представените в конкурса научни материали – хабилитационен труд, 

книга, статии, цитирания отговарят на наукометричните изисквания за 

ОНС „доктор на науките“. Представеният хабилитационен труд не повтаря 

в съдържание и идеи дисертационния труд за ОКС „доктор“. 

2. Относно архитектониката на дисертационния труд 

Представеният ми дисертационен труд е в обем от 465 компютърни 

страници. Структуриран е в увод, три глави, заключение (основни изводи и 

обобщения, научни приноси), публикации, библиография и приложения. 

Първа глава „Теоретични, нормативни и научноизследователски проекции 

на изследователския подход“ е разработена в 8 параграфа, обобщено 

представени декомпозират европейските и националните измерения на 

качеството във висшето образование – какви са неговите същностни 

характеристики и парадигмалните му ориентири. На тази основа се прави 

по-задълбочена характеристика на изследователския подход и по-

специално на педагогическите технологии за неговото приложение. Втора 

глава изцяло е посветена на концептуалните и метричните рамки и 

методологията на изследването - инструментариума и критериалния 

апарат. В трета глава  твърде подробно са представени резултатите от 

проведеното от доц. Р. Неминска широкомащабно изследване – 

емпиричните данни и авторския коментар. В заключението са 

формулирани основните изводи и обобщения, на чиято основа са 

декомпозирани заявените от кандидатката научни и научно-приложни 

приноси. Следва описание на публикациите на доц. Неминска по 
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изследваната от нея теза (под формата главно на статии, от които 4 в сп. 

„Педагогика“ и 2 на чужд език). Библиографската справка съдържа 189 

заглавия, от които 92 на кирилица, а останалите на латиница. Посочени са 

и ползваните от кандидатката нормативни документи. Приложението е 

изключително богато и съдържа в по-голямата си част казуси, есета, 

дидактически визуализации, педагогически интерпретации. 

3. Актуалност на проблема 

С основание може да се твърди, че избраната за изследване тема е 

актуална и значима, тъй като особено първите две десетилетия на ХХI век 

се извършва „видима“ модернизация на класическата педагогика и в 

общопедагогическата (общодидактическата и частнодидактическата) 

проблематика се обръща все по-голямо внимание на различните видове 

иновации в обучението – дейностния подход, изследователския подход, 

технологичния подход, личностностноориентираното обучение, а в най-

ново време и на компетентностния подход като важна предпоставка за 

прехода към т.нар. нова образователна парадигма. Безспорно е, че в 

преустройството на висшето образование в светлината на основните 

изисквания на Болонската декларация отправен момент е проблемът за 

ролята и значението на комуникативните компетенции на преподавателите 

и студентите от висшите училища. Избраният от доц. Неминска 

изследователски подход е добре известен както в класическата, така и в 

реформаторската педагогика. В нашата учебникарска литература по 

дидактика той също „се засяга“, но такова конкретно мащабно проучване 

на този подход не ми е известно. Прави приятно впечатление, че авторката 

демонстрира много голяма компетентност по изследваната от нея 

проблематика. Тя се позовава на публикации на авторитетни наши и чужди 

автори и на тази основа убедително представя свои виждания. Особено 

силно впечатляващ е анализът на резултатите в трета глава по отношение 
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на задълбоченост, многопосочност, обоснованост и пр.  

4. Характеристика на дисертационния труд по глави и на 
автореферата. Научни приноси 

 
Материалът в дисертационния труд е разработван грижливо и много 

компетентно.  

 В увода авторката много синтезно формулира обекта, предмета, 

целта, задачите, хипотезата на изследването, етапите му  и неговия 

методически инструментариум.   

В първа глава в обем от 156 страници доц. Р. Неминска демонстрира 

отлично познаване на съвременните важни нормативни документи (главно 

европейски и български) за качеството на висшето образование (болонския 

проект през 1999 г. и последващите инициативи от участващите страни за 

неговата постепенна реализация и усъвършенствания с различните аспекти 

на обучение, ориентирано към студентите, иновациите на Лисабонската 

стратегия, Стратегията „Европа 2020“, Националната ни стратегия до 2030 

и др.). Въвеждането на тристепенната структура на висше образование у 

нас, както и надеждна система за осигуряване и оценяване на качеството 

му, извеждането на структуроопределящите елементи на последното е 

предпоставка за компетентна дейност в тази сфера не само в европейски, а 

и в световен план. Авторката е отделила специален параграф за очертаване 

на парадигмалните ориентири във висшето образование с цел 

обосноваване нивата на изследователския подход в обучението. И тук тя 

демонстрира задълбочено познаване на проблематиката и умението си да я 

подчинява на своя замисъл.  

В останалите параграфи на първа глава доц. Р. Неминска детайлно 

разкрива същността и основните характеристики на изследователския 

подход, при приложението на който процесът на обучението се превръща в 



  5  

  5 

рефлексивно-изследователско учене и рефлексивно изследователско 

преподаване. Обоснованият от нея рефлексивно-изследователски 

конструкт е многостранно охарактеризиран и има дълбока синергетична и 

мотивационна същност. Напълно приемам даденото от авторката на с. 90  

определение на изследователския подход като научно-прагматичен, 

синергетичен и интерактивен подход. Прави впечатление задълбоченият ѝ 

анализ на значителен брой становища на чужди и наши автори  за 

различни варианти за приложение на педагогически технологии. Акцентът, 

който тя поставя е върху интердисциплинната технология, включваща 

обучение по теми, казус-методът, симулационно базираното, проблемно 

базираното и проектно базираното обучение (схема № 2 на с. 138). В 

последния параграф на първа глава е налице опит да се декомпозират 

съществените компоненти на педагогическите компетентности в контекста 

на изследователския подход като се позовава също на редица нормативни 

документи и авторови становища. 

Във втора глава в обем 38 страници доц. Р. Неминска в детайлен 

стил представя своята концепция на изследването, която теоретично е 

обвързана и обоснована още в първа глава. Концептуалният дизайн на 

изследователския подход е визуализиран в схема № 3 на с. 184. Както 

посочва авторката, нормативно-прагматичните, субект-субектните и 

дейностните ориентации в приложението на този подход оформят 

концептуалната теза на нейното изследване. Изкушавам се да забележа, че 

още в моята Дидактика (2001) и аз посочвам важността на субект-

субектните отношения в учебния процес, на т.нар. „дидактически 

резонанс“ (с.236).  В мои студии и статии в сп. “Педагогика“, посветени на 

педагогическото общуване в учебно-възпитателния процес, този 

компонент се разглежда  по-детайлно. На базата на компетентностния 

подход доц. Р. Неминска декомпозира (по-точно „разпарчетосва“) 
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критериите и показателите на т.нар. изследователска рамка и 

изследователски инструментариум на прилагания от нея рефлексивно-

изследователски мултидисциплинен конструкт.  

В трета глава, в обем от 194 страници основно внимание е отделено 

на учебните и емпирично-изследователските дейности като основни 

„носители“ на субект-субектните отношения, които са водещи в 

приложението на изследователския подход. Като важен постулат е 

изведена свободата като академична норма на поведение и 

изследователско развитие. Освен моделиране и наблюдение авторката 

използва педагогически учебен проект, педагогически аргументирано есе, 

казус, саморефлексивен въпросник, педагогическа интерпретация на 

дидактическата визуализация, за всеки от които извежда емпирични 

критерии и показатели. В тази глава тя представя резултатите от три 

емпирични изследвания – на учители, преподаватели и студенти. По нейни 

данни в базовото емпирично изследване вземат участие 1545 български 

учители, 79 университетски преподаватели от наши университети, както и 

студенти педагози от Тракийския университет по няколко учебни 

дисциплини. Тя детайлно визуализира и анализира получените емпирични 

данни, като част от тях представя в схеми, таблици,  графики и др.  

Оценявам тази глава като много „силна“. 1. Такъв анализ, доколкото 

ми е известно,  се прави за пръв път у нас. 2. С основание може да се 

твърди, че е проведено широкомащабно изследване, като обработката на 

данните е осъществено чрез количествен и качествен анализ. За 

диагностика на резултатите се представят според мен много добре 

разграничени критерии и показатели. Известно е, че в областта на 

методологията и методиката на педагогическите изследвания напоследък 

все по-голямо внимание се отделя именно на качествените, а не само на 

количествените резултати. 
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Намирам за много убедителни формулираните от доц. Р. Неминска 

педагогически изводи и обобщения, както и очертаните от нея иновации, 

свързани с националните приоритети в образователната политика на 

страната. 

От стр. 375-379 са „дешифрирани“ научните приноси, които са 

обособени в две групи: теоретико-концептуални и емпирично-

прагматични. Това дава възможност на авторката по-подробно да 

детайлизира съществените компоненти на изследователския подход, което 

предпоставя неговата операционалност и адаптивност към тематичното 

многообразие на различните учебни дисциплини. По този начин 

изследователският подход кореспондира с алгоритмичния подход (Л. Н. 

Ланда, В. П. Беспалко и др.), който „гарантира“ оптимизирането на 

резултатите от приложението му в процеса на обучението. 

Нещо повече. Като се основавам на дългогодишната ми 

научноизследователска дейност си позволявам да твърдя, че 

модернизацията на съвременната педагогика се характеризира с 

полиподходност, с констелация между елементите на прилаганите по-рано 

относително самостоятелни подходи: системно-дейностен, личностен, 

технологичен, таксономичен, а в по-ново време компетентностен, 

синергетичен и пр. 

Авторефератът дава конкретна и точна представа за същността на 

дисертационния труд и за неговата значимост. Изцяло и безрезервно 

приемам формулираните от доц. д-р Немиска приноси. 

Нямам съществени бележки и препоръки към авторката. Би могло 

отделни разказвателни фрагменти в трета глава да се отнесат към 

Приложението. 

 Препоръчвам на доц. д-р Р. Неминска да представи за печат своя 
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дисертационен труд. 

5. Общо заключение 

По мое дълбоко убеждение  избраният от докторантката за 

изследване проблем е значим и особено актуален. В теоретичен план той е 

разработен компетентно, като са анализирани значителен брой 

изследвания, посветени на едни или други негови аспекти. Използвана е и 

адекватна методика за установяване на формулираните хипотези в 

съответствие с поставените по-конкретни задачи. В този смисъл доц. д-р 

Румяна Неминска напълно заслужава научната степен „доктор на 

педагогическите  науки“. 

 Всичко посочено по-горе ми дава достатъчно основание да гласувам 

с „Да“ и да препоръчам на многоуважаемите членове на Научното жури да 

присъдим на доц. д-р Румяна Илчева Неминска научната степен „Доктор 

на науките“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

Рецензент:  ............................................ 

                               проф. к.п.н. Петър Петров 
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HABILITATION THESIS REVIЕWER’S REPORT 

                               
 
Regarding Doctorate of Education dissertation 
 

Application of the Research Approach to Quality Improvement of 
Students’ Academic Training in Pedagogy 

 
 
By Associate Professor Rumyana Ilcheva Neminska, PhD 
To be awarded the degree of Doctor of Education in  
Higher Education Area 1. Pedagogical Sciences, 
Professional Field 1.2. Pedagogy 

 
Assessor: Prof. Petar Dikov Petrov, PhD  
Sofia University St. Kliment Ohridski. 
Member of the Academic Board, Order № 1280/04.06.2020 
By the Rector of Trakia University  

 
 

1. General Information about Associate Professor Rumyana Neminska, 
PhD  

Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Neminska,PhD was born in 1964. In 1987 she 
graduated Pre-school Pedagogy, Sofia, in 1998 Primary School Pedagogy, 
Bachelor's degree and in 2000 Master's degree at Sofia University “Kl. 
Ohridski” at the Faculty of Pre-School and Primary Pedagogy. Assoc. Prof. 
Neminska is a holder of Doctor of Philosophy degree, conferred by Sofia 
University “Kl. Ohridski”.  

Rumyana Neminska contributes to education at various levels. She has 
experience in teaching as a secondary school teacher and has been a long-term 
teacher trainer at RAABE – Bulgaria. Her methodological experience in 
approbation computer technology in education as well as her experience as an 
expert in curriculum design and evaluator of textbooks and cognitive books is 
also of importance. She has been registered in the National Centre for 
Information and Documentation because of her scientific output. The rich 
professional and scientific activity shows deep expertise, systematic approach 
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and pursuit of scientific and educational goals. The overall publishing activity 
of Assoc. Prof. Rumyana Neminska, PhD is connected with the professional 
field of pedagogy. She has demonstrated a strong scientific interest in issues 
that are innovative, investigating and interdisciplinary in schools and higher 
education. 

The scientific output submitted in the competition: habilitation thesis, a book, 
articles, citations meet the scientometric requirements for the academic research 
degree of Doctor of Science. The presented habilitation work does not repeat in 
content and ideas her PhD thesis. 

2. Regarding the Architectonic Development of the Thesis 

The submitted dissertation has 465 pages. It is structured as follows: 
Introduction, three chapters, Conclusion (main conclusions and summaries, 
scientific contributions), publications, references and appendices. The first 
chapter Theoretical, normative and research projections of the research 
approach is developed in 8 paragraphs. Summarized, they decompose the 
European and national dimensions of quality in higher education - what its 
essential characteristics and its paradigmatic guidelines are. Hence, an in-depth 
description of the research approach is made and its application, in particular in 
pedagogical technologies. The second chapter is entirely devoted to the 
conceptual and metric frameworks and methodology of the research, research 
tools and criteria parameters. In the third chapter the results of the large-scale 
research conducted by Assoc. Prof. R. Neminska, PhD are presented in great 
detail - the empirical data and the author's commentary. In the conclusion main 
deductions and summaries are formulated, on which the scientific and 
scientific-applied contributions stated by the candidate are based and 
decomposed.  

The following is a description of Assoc. Prof. Neminska's publications on her 
thesis (in the form of mainly articles, 4 of which are in the magazine Pedagogy 
and 2 are written in a foreign language). The bibliography contains 189 titles of 
books, of which 92 in Cyrillic and the rest are in Latin. The normative 
documents used by the applicant are also indicated. The appendix has a lot of 
informational texts and consists of mainly case studies, essays, didactic 
visualizations, pedagogical interpretations. 

3. The Contex of the Problem 
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It can be reasonably argued that the topic chosen for research is relevant and 
significant, as especially in the first two decades of the XXI century there has 
been a "visible" modernization of classical pedagogy. What is more, in general 
pedagogical (general didactic and private didactic) issues more and more 
attention is being paid to different types of innovations in education, i.e. the 
activity approach, the research approach, the technological approach, the 
personality-oriented approach, and more recently, the competence approach as 
important prerequisites for the transition to the so-called new educational 
paradigm. It is indisputable that in the reconstruction of higher education in the 
light of the basic requirements of the Bologna Declaration, the problem of the 
role and importance of the communicative competencies of teachers and 
students of higher education be the starting point. The research approach chosen 
by Assoc. Prof. Neminska, PhD is well known in both classical and reformist 
pedagogy. In our textbooks on didactics, it is also "mentioned and discussed", 
but I am not aware of such a specific large-scale study of this approach. It 
makes a pleasant impression that the author demonstrates a great deal of 
competence in the issues researched. She refers to publications by authoritative 
Bulgarian and foreign authors and on this basis convincingly presents her 
views. Particularly impressive is the analysis of the results in Chapter Three in 
terms of depth, versatility, validity, etc. 
 
4. Evaluation of the dissertation and the author's executive summary. 
Scientific contributions 
 
The content of the dissertation has been carefully and very competently 
developed. 
 
 In the introduction the author very synthetically formulates the object and 
subject of research, aims and objectives, problems to solve, thesis statement, 
research stages and research tools and techniques. 
 
Chapter One has 156 pages, where Assoc. Prof. R. Neminska, PhD 
demonstrates excellent knowledge of modern important normative documents 
(mainly European and Bulgarian) on the quality of higher education and the 
subsequent initiatives of the participating countries for its gradual 
implementation. Furthermore, improvements with various aspects of student-
centered learning are mentioned (the Europe 2020 Strategy's main innovations 
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with respect to the Lisbon Strategy, our National Strategy to 2030, etc.). The 
introduction of the three-level structure of higher education in our country, as 
well as a reliable system for ensuring and assessing its quality, the removal of 
the structural elements of the latter is a prerequisite for competent activity in 
this field not only in Europe but also worldwide. The author has set aside a 
special paragraph to outline the paradigm guidelines in higher education in 
order to justify the levels of the research approach in education. Here, too, she 
demonstrates an in-depth knowledge of the issue and her ability to subordinate 
it to her design. 
 
In the other paragraphs of the first chapter, Assoc. Prof. R. Neminska,PhD 
reveals in detail the essence and main characteristics of the research approach, 
in the application of which the learning process turns into reflective research 
learning and reflective research teaching. The reflexive-research construct 
substantiated by it is multifacetedly characterized and has a deep synergetic and 
motivational essence. I completely accept the definition of the research 
approach given by the author on p.90 as a scientific-pragmatic, synergetic and 
interactive approach. Impressive is her in-depth analysis of a significant number 
of opinions of foreign and Bulgarian authors on different options for the 
application of pedagogical technologies. The emphasis she places is on 
interdisciplinary technology, including training on topics, case studies, 
simulation-based, problem-based and project-based training (diagram № 2 on p. 
138). In the last paragraph of the first chapter there is an attempt to decompose 
the essential components of pedagogical competencies in the context of the 
research approach, also referring to a number of normative documents and 
authors’ opinions. 
 
In Chapter Two, 38 pages, Assoc. Prof. R. Neminska, PhD presents in a 
detailed style her concept of the research, which is theoretically bound and 
substantiated in Chapter One. The conceptual design of the research approach is 
visualized in Diagram №3 on p.184. As the author points out, the normative-
pragmatic, subject-subject and activity orientations in the application of this 
approach form the conceptual thesis of her research. I would like to point out 
that in my book Didactics (2001) I also focus on the importance of the subject-
subject relations in the learning process, the so-called "didactic resonance" 
(p.236). In my studies and articles, published in the scientific journal Pedagogy, 
dedicated to pedagogical communication in educational process, this 



  13  

  13 

component is considered in more detail. On the basis of the competence 
approach, Assoc. Prof. R. Neminska, PhD decomposes (more precisely 
“dissects”) the criteria and indicators of the so-called research framework and 
research tools of the reflexive-research multidisciplinary construct. 
 
In Chapter Three, 194 pages, the main attention is paid to the teaching and 
empirical research activities as central “carriers” of the subject-subject 
relations, leading to the application of the research approach. An important 
statement of the postulate is freedom as an academic norm of behaviour and 
research development. In addition to modelling and observation, the author uses 
pedagogical research projects, argumentative essays, case study, self-reflective 
questionnaires, pedagogical interpretation of didactic visualization, for each of 
which she derives empirical criteria and indicators. In this chapter, she presents 
findings of three empirical studies, of teachers, of lecturers and of students. 
According to the presented data, 1545 Bulgarian teachers, 79 university 
lecturers from Bulgarian universities, as well as students doing several 
academic disciplines in pedagogy from the Thracian University took part in the 
basic empirical research. The obtained empirical data is visualized and analyzed 
in detail, as part of it is presented in diagrams, tables, graphs, etc. 
 
I assess this chapter as very "strong": 1. Such analysis, as far as I know, has 
been done for the first time in our country. 2. It can reasonably be said that a 
large-scale study has been carried out and the data have been processed by 
quantitative and qualitative analysis. In order to interpret the results, in my 
opinion, very well-defined criteria have been outlined and followed. It is known 
that in the field of methodology and methods of pedagogical research more and 
more attention is being lately paid to the qualitative results, not only to the 
quantitative ones. 
 
I find very convincing not only the pedagogical conclusions and summaries 
formulated by Assoc. Prof. R. Neminska, PhD but also the innovations outlined 
by her, related to the national priorities in the educational policy of the country. 
 
On pp. 375-379, the scientific contributions are "deciphered", divided into two 
groups: theoretical-conceptual and empirical-pragmatic. This allows the author 
to concentrate on the essential components of the research approach in more 
detail, which presupposes its operability and adaptability to the thematic 
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diversity of different academic disciplines. Thus, the research approach 
corresponds to the algorithmic approach (L.N. Landa, V.P. Bespalko, etc.), 
which "guarantees" the optimization of results when applied to the learning 
process. 
 
Something more. Based on my experience of many years of research, I dare say 
that modernization of contemporary pedagogy is characterized by multi-
suitability, with a constellation between the elements of the previously applied 
relatively independent approaches: systematic-activity approach, personality 
approach, technological, taxonomic, and recently the competence, synergetic 
approach, etc. 
 
The author’s executive summary gives a concrete and accurate idea of the 
essence of the dissertation and its significance. I fully and unquestionably 
accept the contributions formulated by Assoc. Prof. Nemiska, PhD. 
 
I have no significant remarks and recommendations to the author. Separate 
narrative fragments in Chapter Three could have been included in the 
Appendix. 
 
I recommend that Assoc. Prof. R. Neminska, PhD submit her dissertation for 
publication. 
 
5. General conclusion 
 
I am fully convinced that the problem chosen by the doctoral student for 
research is significant and especially relevant. Theoretically, it has been 
developed competently, analyzing a significant number of studies devoted to 
one or another of its aspects. An adequate methodology was also used to test 
the formulated hypotheses in accordance with the specific problems to be 
solved. In this sense, Assoc. Prof. Rumyana Neminska, PhD fully deserves the 
scientific degree "Doctor of Pedagogical Sciences". 
 
The aforementioned gives me sufficient grounds to vote positively and I expect 
all honorable members of the Academic Board to vote positively for Associate 
Professor Rumyana Neminska, PhD to be awarded the academic research 
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degree Doctor of Science in Higher Education Area 1. Pedagogical sciences, 
Professional Field 1.2. Pedagogy. 
 
                                                            Assessor: ............................................ 
                                                                               (Prof. Petar Petrov, PhD) 
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