
                        РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ  

на доц., д-р по психология Румяна Борисова Милкова   за участие в 

конкурс за заемане на академичната длъжност  „Професор”, в област 

на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

Професионално направление 3. 2. Психология   (Психология на 

дейността) 

 

I. МОНОГРАФИИ 

1. Милкова, Р., Емоционалната устойчивост на учителя, Издателство 

„Аксиос“, Шумен, 1998, 80 с. 

ISBN 954-8789-51-5 

      Монографичното изследване е насочено към анализ на същността на 

емоционалната устойчивост, като едно от най-важните професионално-

значими качества на личността на учителя. То е основа за успешна 

реализация на останалите качества на педагогическата дейност в цялост. 

      Разработката е свързана с уточняване и изследване на по-важните 

показатели, по които може да се съди за емоционалната устойчивост на 

учителя, или за нейното отсъствие: проява на сдържаност и 

самообладание, на увереност и самоконтрол; наличие на стресови 

състояния; наличие или не на афектни състояния; фрустрация; депресивни 

състояния; състояние на тревожност и др. 

      Емоционалната устойчивост задължително се свързва с останалите 

личностно-значими качества на учителя. Особено подчертана е връзката й  

с: педагогическата общителност и емпатия; педагогическото майсторство; 

педагогическата наблюдателност. 

       Съобразяването с емоционалната устойчивост е важно условие  за 

правилна ориентация, за резултатна подготовка, вработване в професията и 

квалификация на педагогическите кадри.                        

 



2. Милкова, Р., Професионална култура и общуване, Издателство 

„Юни Експрес“, С., 2003, 200 c. 

ISBN 954-91344-3-1 

В съавторство с Л. Милков 

      В съвременното демократично общество, вървящо с бързи крачки към  

фундаментални социални, нравствено-етични, политически, културни и 

икономически промени, въпросите  на професионалната култура на 

личността добиват изключителна важност. Културата на производство, на 

интелектуален и физически   труд, реклама, мениджмънт и маркетинг й 

гарантират  комфорт при осъществяване на различните форми на 

общуване, позволяват й да разкрива  и изразява собственото си “Аз”, без да 

накърнява правата на останалите със формите на своето поведение. 

     От позициите на съвременната психологическа, педагогическа и 

философска наука се прави опит да се обоснове необходимостта от 

изучаването на този кръг знания, посочва се  мястото на психологията на 

общуването, комуникацията  и културата на общуване в живота на 

съвременния ръководител- мениджър, справящ се еднакво добре, както в 

областта на материалното, така и в областта на духовното, интелектуално 

производство. 

         Книгата е предназначена за студенти от педагогическите и 

икономически университети, за преподаватели, учители, бизнесмени, 

специалисти в областта на маркетинговите проучвания, мениджъри, 

контактуващи ежедневно с хора и нуждаещи се от прецизни умения и 

навици за вербално и невербално общуване. Тя е и за онези, които се 

готвят за ръководна мениджърска дейност в областта на образованието и 

икономиката или са специалисти по подбор на кадри.   

      Високата професионална култура ще им бъде от голяма полза при 

анализа на личностните и професионалните качества на кандидатите за 

определен пост, длъжност и звание. 



 

3.  Милкова, Р., Психологически и социално-педагогически проблеми 

на образователната дейност, Издателство „Юни Експрес“, С., 2007,  

488 с. 

ISBN 978-954-9454-67-3 

В съавторство с Л. Милков 

      Връзката между развитието на личността и образователната дейност  е 

един от най-дискутираните проблеми в съвременната психологическа и 

педагогическа литература.   

      През 60-те и 70-те години на ХХ век  възгледите за взаимодействието 

между развитието и образованието еволюират през когнитивната теория за 

стадиалното  развитие и възрастта на обучаемия се приема като константа, 

предопределяща спецификата на образователните  въздействия във всяка 

училищна възраст. 

      От края на 90-те години на ХХ  век, обаче,   доминират социално 

ориентираните теории за развитието на личността, при които възрастта  на 

обучаемите загубва своите предварително маркирани граници. 

Образованието и обучението не са само следствие на процеса на развитие, 

нито пък  фактор за неговата реализация. Те са онази  благодатна среда, в 

която са налице условия за проява на човешките способности, за 

придобиване на компетентности и за доказване на възможностите за 

индивидуално неповторими иновационни постижения в областта на 

духовната или материална дейност на креативната, съзидателна личност. 

      Търси се връзката между дейност и психика в процесите на обучение и 

образование, анализират се водещи теории за ученето и 

взаимоотношението му с  преподаването, разкриват се границите и 

възможностите на труда на педагогическите дейци, извеждат се 

специфичните особености на общуването в образователния процес. 



      Трудът е предназначен за преподаватели във висши училища, учители, 

студенти- бъдещи преподаватели,  специализанти, за работещите в  

образователната система и  за тези, които  са осъзнали, че образованието 

освобождава и развива когнитивните, интелектуалните и креативни  

възможности  на личността и  осигурява условия за пълноценна 

гражданска и професионална реализация. 

 

4. Милкова, Р., Социални проблеми на професионалния труд на 

педагога, Издателство „Юни Експрес“, С., 2013, 444 с. 

ISBN 978-954-9454-67-3 

      Монографичното изследване е посветено на основните социални 

проблеми на професионалния труд на педагозите във всички видове и 

степени възпитателно-образователни заведения у нас. 

      Авторът проследява етапите на създаването у педагозите на 

творческата инициативност, съзидателност и креативност. 

      Прави се обстоен анализ на основните дейности и се извеждат мястото 

и ролята на ученето и преподаването, на обучението, образованието и 

възпитанието за изграждане на личността на гражданина, живеещ и 

творящ в новото демократично гражданско общество.  Регулиращ 

социален механизъм за овладяване на социалното поведение е 

образователната дейност, която преследва неотменно реализацията на 

великата цел- пробуждане на личността на обучаемия и насочването му 

към разкриване тайните на познанието, което, от своя страна, ще го доведе 

до опознаване на Истината и Свободата.  

      От двойната детерминация на процеса на познание: отношение на 

субекта към предмета на познанието и взаимоотношенията между 

субектите, се извежда социалният контекст на процесите на познание, 

имащ изключително силно проявление в образователната дейност, 

осъществявана на различни нива в учебните заведения. 



      Проследени са основните педевтологически характеристики на 

личността на педагога- творец, съзидател, носител на иновативно и 

креативно мислене.  

      Трудът е предназначен за онези, които се занимават с обучение, 

образование и възпитание на младото поколение у нас, за студентите- 

бъдещи педагози, избрали попрището на една от най-значимите за 

развитието на човечеството професии- педагогическата. 

 

II. УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ПОСОБИЯ 

1. Милкова, Р., Психология (Избрани проблеми), Издателство „Антос“, 

Шумен, 2000, 380 с. 

ISBN 954-8901-47-1 

      Целта на предложеният труд е да запознае студентите- бъдещи 

педагози с определени проблеми на общата, детската и педагогическата 

психология, на първо място с основните теоретични и методологически 

въпроси на психологическата наука, с главните психични процеси, 

свойства и състояния и тяхната интерпретация от различни автори. 

      По този начин се дава възможност да се анализира основния 

психологически понятиен апарат в реална учебна обстановка и се 

контролират процесите на развитие и формиране на детската личност. 

      Откриват се възможности за предоставяне на нови факти и обобщения 

на науката, да се отразят схващания, които дават повод за дискусии и 

научни спорове, така необходими за развитието на всяка наука и на 

самостоятелното, творческо, евристично мислене на студентите. 

      Предлага се следната структура на всяка тема: цел; основни задачи; 

план; понятиен апарат по темата; състояние на проблема в психологията; 

въпроси за самоконтрол; текстове за анализ, проблемни ситуации, задачи; 

теми за реферати, съобщения и курсови работи; литература по темата. По 

този начин се разчупва традиционният начин на поднасяне на 



психологическото знание и се търсят различни от вербалната форма 

възможности за изказване, изразяване и изследване на психологическите 

закони, закономерности и явления. 

 

2. Милкова, Р., Психология на икономическата дейност, Издателство 

„Юни Експрес“, С., 2005, 272 с. 

ISBN 954-9454-11-8 

В съавторство с Л. Милков 

        Икономическото образование на личността е водещ  фактор в живота 

на съвременното информационно  общество. Чрез него се обогатява 

общата,  професионална и  специална култура на бъдещите производители 

на духовни и материални блага. Те се подготвят за активно участие в 

процесите на производство, придобиват специфични знания, умения, 

навици. Икономическата  образованост служи, както  за научното 

структуриране, описание и анализ на  социално-икономическите процеси, 

протичащи в социума, така и за  прогнозиране и управление последствията 

от тях в процесите на глобализация  и информатизация на съвременната 

пазарна икономика.  

      Всеки студент, който иска да вникне в същността на обществените 

отношения, трябва, преди всичко, да разбира логиката и структурата на 

функциониращия икономически ред и мястото на отделната личност в 

него. Онзи, който не познава характерната същност на икономиката, в 

чиито параметри  живее, създава и потребява блага и услуги, ще остане вън 

от фактическата природа на социално-икономическите и културни 

дадености на епохата. 

      Настоящият труд е посветен на  въпросите, свързани с 

взаимоотношенията личност- икономическа дейност,  с общуването и 

съпътстващите го конфликти. Разгледани са   психологическите проблеми 

на пазарната икономика. 



      Предназначен е за студенти, бъдещи икономисти и психолози, за 

преподаватели в средни икономически училища, за специалисти по подбор 

и обучение на кадри към фирми. 

 

3. Милкова, Р., Конфликтология, Издателство „Юни Експрес“, С., 

2007, 224 с. 

ISBN 978-954-9454-27-7 

В съавторство с Л. Милков 

       Конфликтологията е сравнително нова интердисциплинарна научна 

област, със специфично онтологично естество. Въпреки, че разглежда 

проблеми от всички области на живота на социума (политика, икономика, 

право, образователна система, религия, култура,  междуличностно 

общуване, управление, международни отношения, наука, отбрана, 

сигурност), тя има свой собствен строг научно-понятиен  апарат, с чиято 

помощ разрешава разглежданите въпроси. 

      Конфликтологичното познание е специфичен вид научно познание. 

Изисква сериозна подготовка в областта на хуманитарното знание - 

философия, психология, педагогиката, социология, право, икономика, 

управление. 

      Трудът насочва вниманието на читателя към най-значимите събития от 

живота на личността, социалната група и обществото, в които се зараждат, 

проявяват и разрешават конфликтите. 

      Поради потенциалното си деструктивно влияние върху личността, 

групата или организацията, конфликтът често се приема за неблагоприятно 

явление и се правят опити за неговото разрешаване, предотвратяване или 

ликвидиране.  

      Човешката дейност не е предпазена от появата и задълбочаването на 

конфликтни ситуации.  Необходимо е преосмисляне на технологичните и 



организационни аспекти на системата “ръководител-служители”, 

„партньор-партньор”, „преподаватели-обучаеми”.  

      Предназначен  е за научни дейци, преподаватели, докторанти, 

студенти, за специалисти и за всички, на които не са чужди въпросите за 

същността и мястото на конфликта в живота на личността, групата, 

колектива, обществото.   

 

 

 

                                                    СПИСЪК  
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