
СТАНОВИЩЕ 
по процедура за присъждане на академичната длъжност 

„Професор“, в Област на висшето образование 3. Социални, стопански 
и правни науки, Професионално направление 3. 2. Психология 
(Психология на дейността), обявена от Шуменски Университет 
„Епископ Константин Преславски“ в ДВ бр. 100 от 19.11.2013г. 

Изготвено от доц. д-р по психология  Павлина Иванова 
Лазарова, преподавател в катедра „Социална работа“, при Педагогически 
факултет на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, 
възложено със заповед РД-16-001 от 16.01.2014г. на заместник-ректора на 
Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ проф. д. и. н. 
Г. Колев,  относно научните трудове на доц. д-р по психология Румяна 
Борисова Милкова, единствен участник в конкурса. 

 
Кандидатката за академичната длъжност „професор“ доц. д-р по 

психология Румяна Борисова Милкова участва в обявения конкурс със 
следните научни публикации, отпечатани след придобиване на научното 
звание „доцент“: 4 монографии (от които 2 в съавторство), 3 учебника (от 
които 2 в съавторство), 29 статии, отпечатани в различни национални 
издания. 

Тя води осем лекционни курса по психологически дисциплини  в 
бакалавърска и магистърска степен, квалификационни и специализиращи  
курсове, за придобиване на педагогическа правоспособност  в ДИКПО- гр. 
Варна. Има над 150 ръководства на дипломни работи на студенти- 
бакалаври и магистри  и 1 докторант. Преподава в УНСС- гр. София, 
Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиала на РУ „Ангел Кънчев“ в 
гр. Силистра, Бургаски университет „Проф., д-р Асен Златаров“, 
Педагогически колеж на ШУ „Епископ Константин  Преславски“ в гр. 
Добрич, Институт за следдипломна квалификация на УНСС- гр. София. 

В периода 2008 г.- 2013 г. доц. Р. Милкова участва в два национални 
и шест университетски проекта. 

Считам, че обемът на научните трудове на доц. д-р Р. Милкова, както 
и учебната и преподавателската ѝ дейност са в съгласие с изискванията на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България 
(ЗРАСРБ), Правилника за приложение на ЗРАСРБ и Правилника за 
развитие на академичния състав в Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски“ за присъждане на академичната длъжност 
„професор“. 

Първата самостоятелна монография „Емоционалната устойчивост 
на учителя” е изследване, 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. 



Изследват се показателите, 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. 

Втората самостоятелна монография „Социални проблеми на 
професионалния труд на педагога“ е изследване на основните социални 
проблеми на професионалния труд на педагозите във всички видове и 
степени възпитателно-образователни заведения у нас. 

Направен е анализ на основните дейности и се установяват мястото и 
ролята на ученето и преподаването, на обучението, образованието и 
възпитанието за изграждане на личността на гражданина. 

В третата монография, написана в съавторство с Л. Милков, 
„Професионална култура и общуване“,  кандидатката е автор на три 
глави от втори раздел. Тя концентрира вниманието си върху същността 
на педагогическото общуване, ролята и мястото на педагогическата 
общителност в системата от професионално-значими качества и 
изясняване на психологическите проблеми на педагогическото 
майсторство при общуването. 

В четвъртата монография, написана в съавторство с Л. Милков, 
„Психологически и социално-педагогически проблеми на образователната 
дейност“ доц. Р. Милкова е автор на три глави от първата част и шест 
глави от втората част на разработката. Трудът разглежда 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. 

Особен принос за целите на обучението имат учебниците. 
Самостоятелният учебник „Психология (Избрани проблеми)“, е 

насочен към актуални теми от областта на общата, детската и 
педагогическата психология и е предназначен за студенти- бъдещи 
педагози. 

Всяка тема включва: 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. 

Във втория учебник, разработен в съавторство с Л. Милков, 
„Психология на икономическата дейност“, кандидатката е автор на 
темите „Дейността като психологическа категория“, „Изкуството на 
преговорите“, „Мотивация на дейността“ и „Отношението към парите като 
елемент на социализацията на личността“, които са разгледани от 
позициите на психологията. 
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