
СТАНОВИЩЕ 

 

за доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д. н.  

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“  

по:  Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика),  

в област на висше образование 1. Педагогически науки,   

професионално направление 1.2. Педагогика,  

обявен в ДВ, бр. 43/21.05.2021 г. 

 

от проф. д-р Марина Колева Николова  

Технически университет – София;  

Инженерно-педагогически факултет – Сливен,  

член на научното жури със Заповед № 1584/ 25.06.2021 г.  

на Ректора на Тракийски университет, град Стара Загора 

 

  Процедурата за провеждането на настоящия конкурс, обявен в ДВ, бр. 

43/21.05.2021 г. е в пълно съответствие със Закона за развитие на академичния 

състав в Р България и с Правилника за условията и реда на придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности на ТрУ – Стара Загора. 

До участие в конкурса е допуснат единственият кандидат – доц. д-р Румяна 

Илчева Неминска, д. н. 

Представената от кандидата научна продукция е напълно съобразена с 

изискванията. 

 

  Професионален профил на кандидата  
Кандидатът в конкурса - доц. д-р Р. Неминска, д. н. е завършила СУ „Св. 

Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика с 

квалификация „Начален учител“ през 1998 г. Тя е магистър по педагогика. В 

същия университет кандидатът, през 2005 г. завършва и Факултет 

„Математика и  Информатика“ с квалификация „учител по ИКТ“. Обучавала 

се е в Европейски център за чужди езици – София и притежава сертификат. 

Придобива ОНС „Доктор“ през 2013 г.  Печели конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент“ от 2016 г. в ТрУ – Стара Загора, а през 2020 г. 

става „Доктор на науките“. И до момента доц. Р. Неминска продължава да 

работи в Педагогически факултет на ТрУ – Стара Загора. 

Доц. Р. Неминска е утвърден специалист в областта на педагогическата 

наука и по-специално в началната училищна педагогика, и в областта на 

преподаването на ИКТ в училище. Собствените й виждания по проблеми от 

тези области са намерили отражение в двата й хабилитационни труда и в 

цялостната й  научна продукция. Владеенето на руски и английски език й 



позволяват да установява контакти с учени и академични преподавате от 

различни страни. 

Доц. Р. Неминска е разпознаваема не само в научните среди, но тя е 

утвърден специалист и в практиката. Доказателство за това е работата й за:   

Майкрософт България, като апробатор – мултипоинт технологии, свързана с  

разработването на методически характеристики на мултипоинт технологии;  

работата й за МОН като експерт и оценител, свързана с Разработване на нови 

учебни програми, оценяване на учебници, помагала и познавателни книжки; 

работата й за РААБЕ – България, свързана с разработване на учебни програми 

за продължаваща квалификация на учители и провеждане на лекции, и 

обучения с предучилищни и училищни педагози.   

  

Обща характеристика и съдържателен обхват на научните трудове  
Според предоставената от кандидата справка, той не само покрива, но и  

значително надхвърля минималните национални изисквания за заемане на 

академична длъжност „Професор“. При изискуеми 550 точки, доц. Р. 

Неминска представя научна продукция с общо 966,6 точки. 

   Доц. д-р Р. Неминска участва в конкурса с общо 15 научни труда: 

хабилитационен труд – монография „Теоретични и технологични основи на 

интердисциплинарното обучение“, издадена през 2021 г.; монография (не 

представена като основен хабилитационен труд) „Иновативни стратегии за 

обучение на деца роми в начална училищна възраст“, издадена през 2021 г.; 

книга на базата на защитен дисертационен  труд  „Приложение на 

изследователския подход за повишаване на качеството при академичното 

обучение на студенти педагози“, издадена през 2020 г.; 11 статии и доклади, 

3 публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази; 8 публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове; 

университетски учебник „Основи на началната училищна педагогика (теория, 

иновации, практика, изследователски рефлексии“, публикуван през 2021 г. 

 В цялата научна продукция на доц. Р. Неминска, безспорно се откроява 

хабилитационния й труд. В него са представени значими научни подходи към  

интердисциплинарното обучение в контекста му на иновация. Разгледана е 

конкретната приложимост на това обучение в работата с учениците. 

Специален акцент е поставен върху обвързването му с формирането на умение 

за решаване на проблеми в сътрудничество, и развитието й във вид на една от 

базовите компетентности. Съществените моменти в труда са няколко:  

1. Интердисциплинарното обучение е разгледано като начин, път и 

средство за модернизация на образованието.;  

2. Представена е изследователска методология на 

интердисциплинарното обучение.;   



3. Представените в четвърта глава практико-приложни аспекти на 

интердисциплинарното обучение в училищна среда носят 

прагматичен характер, което е показателно за ползването им не само 

от студенти, но и от действащи учители. 

 Монографията „Иновативни стратегии за обучение на деца роми в 

начална училищна възраст“ поставя акцент върху методологичните и 

технологични иновации и приложението им в работата на учителя с ученици 

билингви. Авторът развива идеята, че по този начин те ще се мотивират и 

активизират за учебната дейност. Ценното на представената монография е 

това, че в  нея се предлага научно-прагматичен модел на адаптивна технология 

за  работа с ученици билингви. 

 В книгата „Приложение на изследователския подход за повишаване на 

качеството при академичното обучение на студенти-педагози“  е разгледан 

проблема за качеството на обучение в академичното обучение на студенти 

педагози. Изследователският подход в работата на акадевичните 

преподаватели е представен като прагматичен иновационен подход. Авторът 

не само представя, но и разглежда основните негови  характеристики. 

 Учебникът „Основи на началната училищна педагогика (теория, 

иновации, практика, изследователски рефлексии)“ е предназаначен за 

обучение на студенти от две специалности в Педагогически факултет на 

Тракийски Университет  „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и 

„Начална училищна педагогика с чужд език“.  

Кандидатът е приложил ксерокопие на Допълнително трудово 

споразумение, подписано от Ректора на ТрУ – Стара Загора, относно 

„Актуализиране и изработване на нови учебни програми на учебните 

дисциплини по специалностите в Педагогически факултет „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика с чужд език“ 

и др.“ Това ми дава основание да предполагам, че представения учебник е 

съобразен с тези новосъздадени учебните програми. Не мога да дам оценка за 

такова съответствие. Би било добре да бъдат приложени действащите в 

момента учебни програми. 

 По същността на проблематиката, разглеждана в представените статии 

и доклади, те могат  да се разделят в следните групи: Диагностика на 

педагогически проблеми (7.1; 7.2; 7.4; 7.6); Иновативни стратегии и подходи 

за обучение (6.2; 7.7) и Формиране на педагогически компетентности (6.1; 6.3; 

7.3; 7.5; 7.8). 

 В справката за „Изпълнение на минимални изисквания за академична 

длъжност „Професор“, кандидатът е включил публикувано университетско 

учебно пособие, което се използва в училищната мрежа - „Вълшебното ключе, 

Упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 

– 1 клас в съавторство“ в съавторство с 6,6 точки. То не е описано в „Резюмета 



на научните трудове след предходна хабилитация, представени за участие в 

конкурса“. Това вероятно означава, че учебното пособие е представено извън 

продукцията за конкурса. Независимо от това, аз го оценявам положително, 

тъй като по тематика е в територията на научните и професионални интереси 

на доц. Неминска.  

 Доц. Р. Неминска представя списък с общо 35 цитирания, като 11 от тях 

са в реферирани издания; 12 са в монографии и колективни томове и 13 са в 

нереферирани издания. 

 Представен е и списък, удостоверяващ участието й в 5 национални и 

образователни проекти. 

 Цялата научна продукция, с която доц. Р. Неминска участва в конкурса 

за професор е съвременна и актуална (13 от всички 15 труда са издадени през 

2020 и 2021 год.). 

 

Научни приноси  
   Напълно приемам очертаните от кандидата три насоки на научни 

приноси научно-теоретичен аспект, технологичен и методологичен аспект.  

 

Бележки, въпроси и препоръки  

Предвид солидната научна продукция и високата работоспособност на 

доц. Неминска, бих й препоръчала да работи по-целенасочено с докторанти, 

тъй като съм убедена, че тя ще бъде полезна и в тази насока. 

 

Заключение  
Представената солидна научната продукция, с която доц. д-р Р. 

Неминска, д. н. участва в конкурса за заемане на академичната длъжност 

„професор“, ме убеждават в наличие на научен и изследователски опит, 

напълно отговарящи на изискванията на конкурса.  

Изхождайки от гореизложеното, убедено препоръчвам на уважаемите 

членове на научното жури да подкрепят избора и да предложат на 

Факултетния съвет на Педагогически факултет при Тракийски университет – 

Стара Загора да избере доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д. н. да заеме 

академичната длъжност „професор“ по Теория на възпитанието и дидактика 

(Начална училищна педагогика), в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.  

 

10.08. 2021 г.      Изготвил становището:  

гр. Сливен        проф. д-р Марина Николова 

 

 

 



 

OPINION 

 

for Assoc. Prof. Dr. Rumyana Ilcheva Neminska, Ph.D. 

for participation in a competition for the academic position of "Professor" 

by: Theory of education and didactics (Primary school pedagogy), 

in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.2. Pedagogy, 

declared in SG. 43 / 21.05.2021 

 

by Prof. Dr. Marina Koleva Nikolova 

Technical University of Sofia; 

Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven, 

member of the scientific jury with Order № 1584 / 25.06.2021 

of the Rector of the Thracian University, Stara Zagora 

 

  The procedure for conducting the present competition, announced in SG, iss. 

43 / 21.05.2021 is in full compliance with the Law for development of the academic 

staff in the Republic of Bulgaria and with the Regulations for the conditions and the 

order of acquiring scientific degrees and holding academic positions at the Thracian 

University - Stara Zagora. 

The only candidate is allowed to participate in the competition - Assoc. Prof. Dr. 

Rumyana Ilcheva Neminska, Ph.D. 

The scientific production presented by the candidate is fully compliant with the 

requirements. 

 

  Professional profile of the candidate 

The candidate in the competition - Assoc. Prof. Dr. R. Neminska, Ph.D. graduated 

from Sofia University "St. Kliment Ohridski ”, Faculty of Primary and Preschool 

Pedagogy with the qualification“ Primary Teacher ”in 1998. She has a master's 

degree in pedagogy. At the same university, the candidate graduated in 2005 from 

the Faculty of Mathematics and Informatics with a qualification of ICT teacher. She 

studied at the European Center for Foreign Languages - Sofia and has a certificate. 

Acquired the Educational and Scientific Degree "Doctor" in 2013. He won a 

competition for the academic position of "Associate Professor" in 2016 at Thracian 

University - Stara Zagora, and in 2020 became a "Doctor of Science". Until now, 

Assoc. Prof. R. Neminska continues to work at the Faculty of Pedagogy of the 

Thracian University - Stara Zagora. 

Assoc. Prof. R. Neminska is an established specialist in the field of 

pedagogical science and in particular in primary school pedagogy, and in the field 

of teaching ICT in school. Her own views on issues in these fields have been 



reflected in her two habilitation theses and in her overall scientific output. 

Proficiency in Russian and English allow her to establish contacts with scholars and 

academic teachers from different countries. 

Assoc. Prof. R. Neminska is recognizable not only in the scientific 

community, but she is an established specialist in practice. Proof of this is her work 

for: Microsoft Bulgaria, as an approbator - multipoint technologies, related to the 

development of methodological characteristics of multipoint technologies; her work 

for the Ministry of Education and Science as an expert and evaluator related to the 

development of new curricula, evaluation of textbooks, manuals and cognitive 

books; her work for RAABE - Bulgaria, related to the development of curricula for 

continuing education of teachers and lectures, and training with preschool and school 

teachers. 

  

General characteristics and content of the scientific works 

According to the information provided by the candidate, he not only covers, but 

also significantly exceeds the minimum national requirements for holding the 

academic position of "Professor". With a required 550 points, Assoc. Prof. R. 

Neminska presents a scientific production with a total of 966.6 points. 

   Assoc. Prof. Dr. R. Neminska participated in the competition with a total of 15 

scientific papers: habilitation thesis - monograph "Theoretical and technological 

foundations of interdisciplinary training", published in 2021; monograph (not 

presented as a main habilitation paper) "Innovative strategies for the education of 

Roma children in primary school age", published in 2021; a book based on a defense 

dissertation "Application of the research approach to improving the quality of 

academic training of pedagogical students", published in 2020; 11 articles and 

reports, 3 published in scientific journals, referenced and indexed in world-famous 

databases; 8 published in unreferred journals with scientific review or published in 

edited collective volumes; University textbook "Fundamentals of primary school 

pedagogy (theory, innovation, practice, research reflections", published in 2021.

 In the entire scientific production of Assoc. Prof. R. Neminska, her habilitation 

work undoubtedly stands out. It presents significant scientific approaches to 

interdisciplinary learning in the context of innovation. The specific applicability of 

this training in working with students is considered. Special emphasis is placed on 

its connection with the formation of problem-solving skills in cooperation, and its 

development in the form of one of the basic competencies. 

  



 The essential moments in the work are several: 

1. Interdisciplinary education is considered as a way, way and means for 

modernization of education .; 

2. Research methodology of interdisciplinary training is presented .; 

3. The practical-applied aspects of interdisciplinary teaching in a school 

environment presented in the fourth chapter are pragmatic, which is indicative of 

their use not only by students but also by current teachers. 

The monograph "Innovative strategies for teaching Roma children in primary 

school age" focuses on methodological and technological innovations and their 

application in the work of teachers with bilingual students. The author develops the 

idea that in this way they will be motivated and activated for the learning activity. 

The value of the presented monograph is that it offers a scientific-pragmatic model 

of adaptive technology for working with bilingual students. 

The book "Application of the research approach to improving the quality of 

academic training of students-teachers" deals with the problem of the quality of 

training in the academic training of students-teachers. The research approach in the 

work of academic teachers is presented as a pragmatic innovative approach. The 

author not only presents but also considers its main characteristics. 

 he textbook "Fundamentals of Primary School Pedagogy (Theory, Innovation, 

Practice, Research Reflections)" is designed to train students in two specialties at the 

Faculty of Pedagogy of the Thracian University "Preschool and Primary School 

Pedagogy" and "Primary School Pedagogy with. 

The candidate has attached a photocopy of the Additional Employment Agreement, 

signed by the Rector of TrU - Stara Zagora, on "Updating and development of new 

curricula of disciplines in the specialties at the Faculty of Pedagogy" Preschool and 

primary school pedagogy "," Primary school pedagogy with "Etc." This gives me 

reason to assume that the presented textbook is consistent with these newly created 

curricula. I cannot assess such compliance. It would be good to implement the 

current curricula. 

 According to the essence of the issues considered in the presented articles and 

reports, they can be divided into the following groups: Diagnosis of pedagogical 

problems (7.1; 7.2; 7.4; 7.6); Innovative strategies and approaches for training (6.2; 

7.7) and Formation of pedagogical competencies (6.1; 6.3; 7.3; 7.5; 7.8). In the 

report on "Fulfillment of minimum requirements for the academic position" 

Professor ", the candidate has included a published university textbook, which is 

used in the school network -" The Magic Key, Mathematics Exercises for full-time 

education and self-preparation at home - 1st grade co-authored "in co-authorship 

with 6.6 points. It is not described in the "Summaries of scientific papers after 

previous habilitation, submitted for participation in the competition". This probably 

means that the textbook is presented outside the production for the competition. 



Nevertheless, I evaluate it positively, as the topic is in the territory of the scientific 

and professional interests of Assoc. Prof. Neminska. 

 Assoc. Prof. R. Neminska presents a list of a total of 35 citations, 11 of which 

are in refereed editions; 12 are in monographs and collective volumes and 13 are in 

unreferred editions. 

A list certifying her participation in 5 national and educational projects is also 

presented. 

The entire scientific production with which Assoc. Prof. R. Neminska 

participates in the competition for professor is modern and up-to-date (13 of all 15 

papers were published in 2020 and 2021). 

 

Scientific contributions 

I fully accept the three directions of scientific contributions outlined by the 

candidate, scientific-theoretical aspect, technological and methodological aspect. 

 

Notes, questions and recommendations 

Given the solid scientific output and high efficiency of Assoc. Prof. 

Neminska, I would recommend her to work more purposefully with PhD students, 

as I am convinced that it will be useful in this area. 

 

Conclusion 

The presented solid scientific production, with which Assoc. Prof. Dr. R. 

Neminska, Ph.D. Based on the above, I strongly recommend the esteemed members 

of the scientific jury to support the choice and propose to the Faculty Council of the 

Faculty of Pedagogy at the Thracian University - Stara Zagora to elect Assoc. Prof. 

Rumyana Ilcheva Neminska, PhD to take the academic position "Professor of 

Theory of Education and Didactics (Primary School Pedagogy), in the field of higher 

education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy. 

 

 

 

10.08. 2021                                              Prepared the opinion: 

Sliven                                                                     Prof. Dr. Marina Nikolova 

 


