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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност и степен на разработеност на проблема 

Съвременното общество живее във век на високи технологии и бързо 

развитие. Светът се променя, а трансформациите от своя страна засягат всички 

области на обществото. Едни се стремят да бъдат в крак с иновациите, а други, 

напротив, се придържат към по-консервативна позиция. Каква стратегия на 

поведение избира човек в променящите се условия често зависи не само от 

личните му убеждения, но и от фактори като социална среда, възпитание и 

принадлежност към определено поколение.  

В обществата на прехода, обучението на военнослужещите и в частност 

военнообразователната система (ВОС) се намират в ситуация, при която се 

търсят промени породени от ефективното управление на възрастовото 

многообразие в класната стая. Обучението, подготовката и квалификацията на 

военнослужещите обхващат много аспекти, но никога не включват наистина 

опита на поколенията и как те оформят комуникацията, мотивацията и 

личностното развитие на всеки един. Със всеки изминал ден, въоръжените сили 

се изправят пред все по-сложна и несигурна среда, която се променя по различен 

начин. От тях се изисква ефективно да използват всички налични предимства, 

включително тези, произтичащи от работната сила, т.е военнослужещите, за да 

увеличат максимално оперативната си ефективност. Разнообразието на 

работната сила е такъв фактор, който допринася за организационната 

ефективност. Възниква необходимост от по-цялостно разбиране на 

потенциалните предимства, които носи със себе си възрастовото многобразие и 

как тези предимства са свързани с развитието на стратегическите приоритети на 

въоръжените сили. 

С приетите в Програма за развитие на отбранителните способности на 

въоръжените сили на Република България 2032 и План за развитие на 

въоръжените сили на Република България до 2026 г. постановки са дефинирани 
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основните насоки за развитие на ВОС, по отношение на военното образование и 

квалификация с отчитане на съществуващото към настоящия момент 

възрастовото многообразие във ВОС.  

За въоръжените сили като институция е важно и необходимо да се разгледат 

различията между поколенията, поради необходимостта от ефективна 

комуникация, осигуряване на вдъхновяващо лидерство и запазване на таланта на 

всички нива. Всяко поколение носи уникална перспектива, която, ако бъде 

разбрана, може да намали разочарованието на работното място и в същото време 

да увеличи производителността. 

В тази ситуация е характерно, че дейностите по направления водещи до 

развитие, с цел реализиция се осъществяват бавно, в следствие на големи 

съпротиви във вътрешността на системата и значително изоставане в определени 

сектори от търсеното желано крайно състояние. В такива времена се пораждат 

дискусии за способността на ВОС да запази облика си, да бъде в крак с 

предизвикателствата и да е адекватна на съвремието. Идентифицирането на 

пропуските при определяне на образователните потребности на обучаемите се 

провежда с цел да се развият нови умения и знания, които да могат да бъдат 

полезни. Чрез познаване на особеностите на представителите на различните 

поколения, които се намират в класната стая, преподавателите ще имат 

възможност да прилагат иновативни образователни методи и подходи, 

подходящи за всеки един обучаем. Разнообразието на представители на няколко 

различни поколения в класната стая, често поражда различни проблеми, които в 

много случаи се отнасят и до военнообразователната система. Всяко поколение 

има свои културни и комуникационни особености, а липсата на разбирането им 

поражда липса на интерес от страна на обучаемите.  

Актуалността на проблема произтича от предизвикателството да се 

обучават представители на няколко различни поколения в една класна стая 

едновременно. Началото на ХХІ-ви век може да бъде отнесен към нов клас 
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научни въпроси, които до голяма степен изискват приложението на множество 

различни подходи и методи в сравнение с досега използваните. Обуcлaвяйки ce 

oт фaктa, че подготовката на обучаемите се е променила значително през 

десетилетията, следва да се анализира тази връзка, за да се разбере значението на 

работата с хората от „Поколенията“. 

Интересът към темата за усъвършенстване на военнообразователната 

система чрез знанията получени от теорията на поколенията беше провокиран от 

факта, че проблемът практически не е разработен цялостно в българската теория 

и у нас липсват значими научни публикации по тази тема. 

Импулсът за изследването по този проблем бе породен от особеното и 

значимо място, което в настоящия момент военнослужещите представители на 

поколения X, Y и Z заемат в сферата на сигурността и отбраната на Република 

България. В световен план се срещат редица механизми за усъвършенстване на 

процеса по обучение и мотивация на представители на различни поколения – 

като промени в действащата нормативната уредба в частта касаеща образование 

и обучение, чрез прилагане на допълнителни финансови стимули, възможност за 

кариерно развитие след придобиване на определена квалификация и опит, и т.н., 

но въпреки това повишената динамика на средата, нарастващата цена на 

получените знания и умения от индивида, и чувствителността към ефективното 

и ефикасно използване на човешките ресурси продължават да поставят сходни 

предизвикателства пред всяка система за образование и квалификация. 

Качеството на образованието днес се счита за най-важния фактор за 

устойчиво развитие на страната, нейната информация и сигурност.  

Има две групи предпоставки за анализиране на този проблем – външен за 

образователната система, и вътрешни, пряко свързани с него.  

Първата група предпоставки зависи от предизвикателствата пред 

световната общност, които са определени в началото на хилядолетието: 

демографското развитие, мирогледа и моралните ценности. Анализът на тези 



7 
 

проблеми показва, че най-дълбоките им корени изобщо не са икономическите, 

политическите или социалните сфери на обществото. Те лежат в духовните 

области и пряко зависят от нивото на образование, морал и морални качества на 

хората и техния мироглед.  

Втората група предпоставки се инициира от „вълната“ на иновациите и 

доколко те допринасят за повишаване на качеството на обучението. 

Основният мотив за това изследване се обуславя от необходимостта за 

систематично критично мислене по отношение на процесите по придобиване и 

повишаване на квалификацията, което би насочило към възприемане на подход, 

ориентиран към крайните резултати и премахване или оптимизиране на 

несъществените или не носещи добавена стойност дейности. 

Взаимовръзката между ВОС и възрастовото многобразие в класната стая са 

били обект на анализ в редица публикации в периодичния печат. Всички тези 

предложения са били адекватни за своето време и за процесите които са 

разглеждали, но не биха могли да бъдат адекватни на съвременните условия 

Неоценима помощ при разработването на дисертацията оказа 

запознанството с публикациите на редица български и чуждестранни експерти, 

които по различно време и от различна гледна точка са изследвали едни или 

други аспекти на посочената проблематика. От българските автори непременно 

трябва да спомена трудовете на: професор д-р Надя Миронова, доцент д-р 

Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова, професор д-р Ангел Смрикаров, д-р 

Стоян Съев,д-р Есма Риза, доцент д-р Антоанета Русинова-Христова, доцент д-р 

Йоланда Зографова, полковник доцент д-р Галин Иванов, Тончо Томов, доцент 

д-р Татяна Кичева, Маргарита Аспарухова, д-р Даниела Илиева-Колева, доктор 

Людмила Кирова и др., а от чуждестранните автори е необходимо да отбележа 

имената на: Карл Манхейм, Марк Макрингъл, Франк Енгелс, Луис Хенри 

Морган, М. Глотов, Ж. Дромел, Карл Маркс, Вилхем Дилтей, Н. Мелникова, В. 

Чупров, Саратов, Хосе Ортега у Гасет, Х. Мариас, Талкот Парсънс, Яков 
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Улитский, Игор Кон, Уилям Страус, Нийл Хоув, Д. Уотапка, Дж. Идс, Робърт 

Халф и др.  

2. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследване в дисертационния труд е военнообразователната 

система на Република България. 

Предмет на изследването са методите и формите прилагани при обучение 

на военнослужещи представители на различни поколения във 

военнообразователната система на Република България. 

3. Цели и задачи на изследването е посредством извършване на анализ на 

процеса по планиране, организиране и провеждане на курсове за следдипломна 

квалификация във ВОС с участието на военнослужещи представители на 

поколения X, Y и Z да се докаже необходимостта от нейното усъвършенстване 

като основа за бъдещото й развитие.  

Кaтo ce oтчeтaт aктуaлнocттa и значимостта на проблемите при обучението 

и квалификацията на военнослужещите, в чacтнocт тяхното провеждане и 

aдaптиpaне към cъщecтвувaщaтa тeopия пo въпpoca, в нacтoящия диcepтaциoнeн 

тpуд ce пocтaвя cлeднaтa нaучнa цeл: 

Да се индентифицират и анализират проблемните области във ВОС и се 

предложат пътища за усъвършенстване на методите и формите за обучение чрез 

прилагане на теорията на поколенията.  

Постигането на поставената цел предполага решаване на следните основни 

изследователски задачи: 

Първа задача, на основата на теоретичните концепции и класическите 

методи, прилагани в практиката, да се анализират различните поколения и да се 

допълни и обогати теорията на поколенията. Задачата е решена в първа глава на 

настоящия труд. 

Втора задача, като се изследват добрите практики в сектора и моментното 

състояние на военнообразователната система на Република България да се 

изледват потребностите от обучение на военнослужещите представители на 
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поколения X, Y и Z. Задачата е решена във втора глава на настоящия 

дисертационен труд. 

Трета задача, се състои в изследване през призмата на проучвателен 

подход и проучвателни средства на системи за цифрови сертификати във 

военнообразователните институции. Задачата е решена във втора глава на 

настоящия дисертационен труд. 

Четвърта задача, на базата на общите предпоставки да се разработят и 

предложат насоки за усъвършенстване на ВОС на Република България чрез 

иницииране на промени в действащата нормативна уредба касаеща планиране, 

организиране и провеждане на курсове за придобиване и повишаване на 

квалификацията на военнослужещите. Задачата е решена в трета глава на 

настоящия труд. 

4.Основна изследователска теза на дисертационния труд  

която ще се защитава в дисертацията е, че използването на знанията 

получени от теорията на поколенията и прилагането им за осъвременяване на 

съществуващите методи и форми на обучение ще доведе до подобряване на 

качеството на обучение във ВОС. 

При извършване на анализ на понятието „поколение“ изведено от 

различнитe автори е изведено ново определение, целящо да включи в себе си 

широкообхватната и многоаспектна природа на този термин. В тази връзка 

прилагането на теорията на поколенията обобщава целия спектър от процеси, 

дейности и капацитет, отнасящи се както до изучаване спецификите на 

представителите на различните поколения, така и до планиране на потребностите 

от обучение и развитие на военнослужещите. В този контекст се разглеждат 

същността и съдържанието на теорията на поколенията, в системно-

организиращи и персонализирани подходи към съвременното обучение на 

военнослужещите. Разглежда се съвременната учебна среда като се вземат 

предвид характеристиките на обучаемите, принадлежащи към различни 

поколения. Предоставят се препоръки за предоставяне на възможно най-доброто 
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образователно съдържание на представителите на поколенията X, Y и Z, 

подходящо за техния адаптивен стил и ценности.  

Специално внимание в научното изследване е отделено на създаването и 

въвеждането на цифров сертификат за нуждите на ВОС, с който да могат да бъдат 

удостоверени придобитите от обучаемите знания, умения и компетенции след 

завършване на дадено обучение (курс). 

На базата на извършения контент анализ се определят потребностите от 

обучение и квалификация на военнослужещите. Специално внимание в научното 

изследване е отделено на определяне на потребностите от обучение по английски 

език предвид ангажиментите, които Република България като пълноправен член 

на НАТО има по отношение на оперативната съвместимост. Анализирани са 

общите предпоставки за въвеждане на цифрови сертификати след завършване на 

определени курсове, като резултат от спиране на присъственото обучение и 

преминаване на обучение изцяло в дигитална среда, подчертава се, че това е 

„иновативен“ начин за идентифициране на придобити знания, умения и 

компетенции изискващ ново мислене и нови подходи. Цифровите сертификати 

могат да бъдат определени като основополагащи за развитието на ВОС, тъй като 

изискват минимални усилия за издаване от образователната институция и в 

същото време чрез тях се намалява административната стойност на даден курс.  

Акцентира се върху обстоятелството, че чрез въвеждане на процедура по 

валидиране на знания, умения и компетенции придобити чрез неформално 

обучение или самостоятелно учене, ще се предложат ефективни подходи в 

обучението и развитието на представителите на различните поколения. По този 

начин в бъдеще при разработване на учебните планове и програми ще бъдат 

съобразени прилаганите методите на обучение с когнитивните особености на 

различните поколения. 

5. Методология на изследването 

които се използват, за да се разкрие предмета на изследването и да се 

реализират целта и основните изследователски задачи на дисертационния труд 
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са: теоретичен анализ и синтез; системен и факторен анализ; изхождане от 

абстрактно към конкретно, практически експерименти по време на провеждане 

на курсове във Военна академия (ВА) „Г. С. Раковски“, Националния военен 

университет (НВУ) „Васил Левски“, Висшето военноморско училище (ВВМУ) 

„Н. Вапцаров“, Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“ 

и Професионалните сержатски (старшински) колежил. За постигане на научната 

цел и задачите на дисертационния труд се прилагат сравнителен и емпиричен 

подход и теоретична схема обект-среда-модел. В дисертационния труд са 

приложени класическите традиции на управлението на човешките ресурси, 

характеризиращи се с органично съчетаване на исторически, социални, правни, 

военни и други аспекти. 

В първия период от разработването на настоящия труд е използван метода 

на самостоятелно изследване на теоретични източници от български и 

чуждестранни автори – монографии, книги, статии, доклади, проучвания, 

статистически данни и друга публично достъпна научна литература, свързани с 

проблемите на изследването. По предварително изготвена матрична анкетна 

карта е проучено мнението на действащи експерти от Министерството на 

отбраната, Министерството на образованието и науката и Националната агенция 

за професионално образование и обучение, имащи отношение към процесите, 

асоциирани с образованието и квалификацията, както и преподаватели и 

обучаеми от военнообразователната система на Република България, относно 

дейността, възникналите проблеми и начините за нейното усъвършенстване.  

На втория етап от изследването се използва активно беседа – чрез този метод 

беше събрана допълнителна информация от интервюираните експерти и 

преподаватели, относно тяхното мнение за съставните процеси на обучение във 

ВОС. 

В изследването беше използвана матрична анкетна карта от отворен и 

комбиниран тип, целяща да проучи мнението на основните заинтересовани лица 
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по отношение на прилаганите методи и форми на преподаване и тяхното 

адаптиране към различните поколения обучаеми.  

Обхватът на изследването се определи от следните параметри:  

Темпорален – изследването се проведе в три периода:  

 от 01 май 2021 г. – 30 юни 2021 г. отнасящ се до военнослужещи 

преминали обучение само в курсове по английски език в периода 01 май 2020 г. 

до 30 април 2021 г. 

 от 01 януари 2022 до 31 януари 2022 г. отнасящ се до военнослужещи 

преминали обучение в курсове за следдипломна квалификация за времето от 

01.05.2020 г. до 31.12.2021 г.; 

 от 01 февруари до 28 февруари 2022 г., извършване на научен 

експеримент в Професионалния сержантски колеж към НВУ „Васил Левски“ – 

Велико Търново свързан с въвеждането на цифрови сертификати във 

военнообразователната система.  

Количествен – бяха подготвени и реализирани общо 420 броя матрични 

анкетни карти. При обстоен първоначален преглед на картите за събиране на 

информация се установи, че 11 от тях бяха попълнени частично, респективно 

бяха анулирани, което е 3% от общия брой анкетни карти. Следователно, в 

проведеното изследване бяха анкетирани 410 военнослужещи на различни 

длъжности в Министерство на отбраната и структури, пряко подчинени на 

Министъра на отбраната и Българската армия. Резултатите от електронното 

статистическо изследване (ЕСИ) са обработени с помощта на софтуерен продукт 

Microsoft Excel. В съдържателно и повествователно отношение резултатите от 

ЕСИ следват теоретичните, правните и организационните анализи и констатации 

с цел да ги потвърдят или отхвърлят. 

6. Ограничения 

Настоящият дисертационен труд е разработен при следните ограничения:  

1. Изcлeдвaниятa ще са cвъpзaни с представителите на Поколенията X, 

Поколенията Y, Поколенията Z; 
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2. Aнaлизът, изcлeдвaниятa и нacoкитe зa уcъвъpшeнcтвaнe нa методите и 

формите на обучение и повишаване на квалификацията се отнасят за цялата 

образователна система на Република България. 

3. Проведеното изследване ще се ограничи до методите и формите на 

обучение прилагани във военнообразователните институции на Република 

България с изключение на Института по отбрана „проф. Цветан Лазаров“ и 

Военно-медицинска академия. 

4. Изследването обхваща военнослужещите зачислени в курсове за 

следдипломна квалификация (допълнителна и езикова), като за нуждите на 

дисертационния труд са анкетирани и слушатели и курсанти. 

7. Изследователска и приложна работа 

 изследвана е теорията на поколенията като са анализирани трудовете на 

водещи изследователи в тази област;  

 изследвана е ВОС на Република България, в частта ѝ свързана с 

придобиване и повишаване на квалификацията на военнослужещите;  

 анализирани са основополагащи нормативни документи, 

регламентиращи процеса по планиране, организиране и провеждане на курсове 

във ВОС на Република България;  

 изследвано и доказано е значимото място на теорията на поколенията в 

сферата на управлението на човешките ресурси и по специално обучението на 

персонала; 

 изследвана, аргументирана и доказана е потребността от 

усъвършенстване на ВОС на Република България чрез прилагане на теорията на 

поколенията;  

 проведени са поредица от научни експерименти свързани с определяне 

на необходимостта от въвеждане на цифрови сертификати удостоверяващи 

придобити знания, умения и компетенции; 

 изследвани са възможностите за въвеждане на процедура по валидиране 

на придобити от формално и неформално учене знания, умения и 
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компетентности в съответствие с държавните образователни стандарти (ДОС) за 

професияр с цел за признаване на степен на професионална квалификация или 

част от професия; 

 изследвани са възможностите за внедряване на иновативни подходи за 

обучение, чрез обучение базирано на резултати на представителите на 

различните поколения военнослужещи. 

Изследваните проблеми са с определена практико-приложна насоченост и 

могат да бъдат използвани в практическата дейност по цялостната организация 

на курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията на 

военнослужещите във ВОС. В заключение са направени основните изводи и 

препоръки, като резултат от извършения анализ по темата: „Усъвършенстване на 

военнообразователната система чрез прилагане на теорията на поколенията“.  

Резултатите от научното изследване могат да намерят приложение при 

разработване на нова цялостна стратегия свързана с ученето през целия живот на 

военнослужещите, както и подобряване на възможностите на сега действащата 

системата за повишаване на квалификацията както и актуализиране и/или 

изготвяне на нови учебни планове и програми в учебния процес на ВА „Г. С. 

Раковски”, НВУ „В. Левски”, ВВВУ „Г. Бенковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и 

Професионалните сержантски (страшински) колежи. 

8. Основни литературни и информационни източници 

В процеса на работата върху дисертационния труд са проучени и използвани 

четири групи източници: 

Научни изследвания, третиращи взаимоотношенията и проблемите между 

представителите на поколения X, Y и Z организациите – нормативни документи, 

статии, студии и монографии. 

За нуждите на дисертационния труд са проучени многобройни литературни 

източници. Ползвани са общо 150 заглавия, като са цитирани 114 заглавия, от 

които 48 на български език, 24 на руски език и 78 на английски език. 

Документи, регламентиращи процеса по придобиване и повишаване на 

квалификацията и преквалификацията на военнослужещите от Министерството 

на отбраната на Република България, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия – заповеди, наредби, доктрини, 
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годишни доклади на Министерство на отбраната, МО на страни членки на НАТО 

и др. 

Статистически справочници и материали от различни информационни 

източници. 

9. Обсъждания 

Дисертационният труд е предварително обсъден на редовно заседание на 

катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната” при факултет “Национална 

сигурност и отбрана” на Военна академия “Георги С. Раковски”.  

 

ІІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Структура на дисертационния труд 

Горните съображения определиха структурата на дисертационния труд, 

който е  с общ обем от 203 страници и се състои от увод, изложение в три глави, 

заключение, приложения и ползвана литература. Първите две глави 

преимуществено са посветени на методологични и теоретични аспекти на 

избраната тема, а в последната глава се набелязват направления за практическото 

приложение на предлаганата концепция. 

 

2. Съдържание на дисертационния труд 

УВOД .............................................................................................................................................  

ГЛАВА ПЪРВА ............................................................................................................................  

ТЕОРИЯ НА ПОКОЛЕНИЯТА ...............................................................................................  

1. Същност на военнообразователната система ...............................................................  
2. Същност на теорията на поколенията ...........................................................................  

3. Анализ на поколенията във ВОС ...................................................................................  

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ПЪРВА ...................................................................................................  

ГЛAВA ВТОРА ............................................................................................................................  

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЛАГАНИ ВЪВ 

ВОЕННООБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА........................................................................  

1. Обучение на поколения X, Y и Z – приемственост и потребност ..............................  
2. Изледване на потребностите от обучение на военнослужещите представители на 

поколения X, Y И Z .......................................................................................................................  

3. Издаване на цифрови сертификати на обучаемите след завършване на курс за 

придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията. .................................  
4. Анализ на потребностите от обучение на военнослужещите представители на 

поколения X, Y И Z .......................................................................................................................  

ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА....................................................................................................  
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ГЛАВА ТРЕТА .............................................................................................................................  

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВОЕННОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРИЯТА НА ПОКОЛЕНИЯТА .............................................  

1. Възможности за въвеждане на различни стилове на обучение като начин за 

повишаване на професионалната квалификация на военнослужещите представители на 

поколения X, Y И Z .......................................................................................................................  
2. Взаимовръзка между военното обучение и подготовка, и военните операции ........  
3. Насоки за усъвършенстване на ВОС чрез прилагане на теорията на поколенията ..  

ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА ТРЕТА ....................................................................................................  

ОБЩИ ИЗВОДИ ..........................................................................................................................  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...........................................................................................................................  

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА .................................................................  

ПРИЛОЖЕНИЯ ..........................................................................................................................  

 
 

 

ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В увода се обосновава научната актуалност и теоретичната значимост на 

проблема свързан с представителите на различните поколения в една 

организация. Определени са обекта и предмета на изследването, дефинирани са 

целта, основните задачи и са посочени ограниченията, при които се извършва 

настоящото изследване. В първа глава се решава първата 

научноизследователска задача на дисертационния труд в обхвата на три 

параграфа. Във втора глава се решава втората научноизследователска задача на 

дисертационния труд, в обхвата на четири параграфа. В трета глава се решават 

третата и четвъртата научноизследователски задачи в обхвата на три параграфа. 

В първа глава от дисертационния труд озаглавена: Теория на 

поколенията е изследвана, обобщена и обогатена теорията на поколенията, 

представена е същността на военнообразователната система (ВОС), като е 

извършен анализ на поколенията във ВОС към настоящия момент. Анализирани 

са разработките и изводите на някои от най-изтъкнатите чуждестранни и 

български изследователи, както и концептуалните положения и изисквания 

свързани с понятията поколение и образование. Главата се състои от три части. 
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В параграф 1 от дисертационния труд озаглавен Същност на 

военнообразователната система е анализирана същността и съдържанието на 

понятията образование и военнообразователна система. 

В подпараграф 1.1. Образование или обучение са представени 

класическите значения на понятията „образование и обучение“ според различни 

автори. В тази връзка е подчертано, че образованието се счита за основно 

човешко право и е съществен компонент за развитието на обществото. Терминът 

образование често се свързва с формалното образование: основно, средно и 

висше образование. При формалното образование обучаемите се обучават от 

възпитател в съответствие с определен учебен план. Те най-вече изучават теории 

в този вид образование, много малко се научава за практическото използване на 

тези теории и в същото време обучаемите не могат да приложат наученото към 

практическите ситуации. 

Обучението е действие на преподаване или учене на практически умения 

или тип поведение. Обучението обикновено се получава чрез специализирани 

курсове, насочени към практически умения. Дърводелство, медицина, 

счетоводство, водопровод, маркетинг, компютърно програмиране са някои от 

областите, в които обучаемите получават обучение. То подобрява пригодността 

за заетост, тъй като учи на практически умения, необходими за упражняване на 

определена професия. 

Промяната в технологиите и тяхната масова употреба, безспорно очевидна 

и съществена е преходът от хартиена към дигитална книга.  

В тази връзка е достигнато до извода, че от тук нататък започва една 

постепенна промяна на начинът на обучение, предпочитания и ефективността на 

стиловете на преподаване. 

То с нищо не е по-различно от останалите сфери на социалния живот, 

защото също се подчинява на общите закони на социално-икономическото 

развитие. Образованието е призвано да има водеща роля в реализацията на 
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новата икономика – икономиката на знанието. Обучаващите институции 

(училища, колежи, университети, центрове за следдипломна квалификация и др.) 

са естествената среда, в която обучаемите следва да се научат да осмислят 

значението на дигиталните технологии за обществото. 

В подпараграф 1.2. Военнообразователна система са разгледани и 

анализирани някой от вероятните направления за разработване на теория по 

ВОС, като е подчертана връзката между военното образование и обучение и 

успеха на бъдещата операция или мисия. 

Достигнато е до извода, че успеха на бойното поле се постига със сплотеност 

на войсковите единици, числено превъзходство и технология както и ефективно 

лидерство. Но желания краен резултат е немислим без ролята на военното 

образование и обучение. 

Военното образование не изглежда от съществено значение, за да бъде 

мотивиран един механизиран взвод да изпълни поставените от командира 

задачи, то е ценно, защото осигурява интелектуалната архитектура за успех на 

бойното поле. Допринася за стабилните гражданско-военни отношения, култура 

на размисъл и способност за извършване на критичен анализ. Когато военното 

образование включва критично мислене и го излага, това води от своя страна до 

постигане на върхови постижения за всяка военна организация.  

Във параграф 2 от дисертационния труд озаглавен Същност на 

теорията на поколенията са разгледани значенията на понятието „поколение“, 

анализирани са поколения X, Y Z. Изведена е същността на теорията на 

поколенията, като по този начин е решена първа теоретична 

научноизследователска задача. 

В подпараграф 2.1 Поколението като понятие, извършеният анализ и 

сравнения на понятието/термина „поколение“, показва, че към настоящия 

момент все още не съществува единно разбиране за същността му.  

След синтезиране на голям брой определения от водещи теоретични 

разработки в това направление е структурирано, допълнено и уточнено по нов 
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начин понятието: Поколението представлява група от хора (индивиди) родени в 

относително еднакъв период от време с разлика във възрастта +-3 години, 

които се характеризират със сходни условия на социализация и живот, типични 

нужди и ценностни ориентации и смисъл на съвместно общуване. 

В подпараграф 2.2. Теория на поколенията е извършен анализ на 

произхода на теорията на поколенията, на база разработки на различни автори.  

В следствие на направения анализ се достига до извода, че ролята на групите 

заинтересовани страни не е достатъчно проучена и по всичко изглежда, че са 

необходими по-големи изследвания базирани на социологията, психологията на 

труда и социологията на организациите, които да осигурят по-детайлна 

представа за поведението на представителите на различните поколения особено 

на работното място. Развитието на колективни манталитети, които отразяват 

доминиращ поглед върху света, чрез отразяване на подобни нагласи и ценности 

и осигуряване на основа за съвместни действия. Тези манталитети водят до 

„продължаваща практика“, което означава, че определящите ценности, 

формирани колективно от поколение или група, ще продължават да влияят на 

поведението на хората през целия им живот. 

В подпараграф 2.3. Наименование на поколенията е извършено 

изследване на седем различни поколения, които си съжителстват през първото 

десетилетие на ХХ-ти в. Изследвани са всички имена на различните поколения, 

техния произход и автор. Подчертано е, че към настоящия момент няма нито една 

организация, в която да се избират тези имена. Вместо това поколенията често 

получават множество имена, които след това се борят и в крайна сметка остава 

само едно. По-старите имена на групата обикновено включват един автор, който 

избира термин, а след това още други автори, стигащи до някаква груба форма 

на консенсус – с няколко провала по пътя си. 

Също така е необходимо по-задълбочено да бъде анализирана разликата 

между различните поколения, тъй като границите се изчисляват с 
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предположение за около 3 години, а за хората на кръстопът на поколенията 

характеристиките и на двете са често характерни или се преплитат - границите 

на поколенията са условни, например човек, роден през 1995 г., ще бъде по-близо 

до някой, роден през 1994 г., тоест до представител на друго поколение, 

отколкото до някой, роден през 2005 г. – до представител на своето поколение. 

Разгледани и изследвани са силните и слабите страни на представителите на 

поколения X, Y и Z, както и техните предпочитания за поднасяне на учебното 

съдържание. 

В подпараграф 2.4. Особености между поколенията е разгледан все по-

големият акцент възможности за привличане, управление и най-вече обучение 

на служителите. Извършена е класификация на поколенията и техните 

характеристики. На база на различни проучвания авторът е извършил именуване 

на поколение, което ще се появи след около 13-15 г.  

В параграф 3 от дисертационния труд озаглавен Анализ на поколенията 

е представена авторова периодизация на поколенията, като същата е допълнена 

и усъвършенствана. Показана е връзката между представителите на различните 

поколения, образованието и работата им в отбранителния сектор. Самият факт, 

че се разграничават 10 различни поколения и се идентифицират въз основа на 

социално-икономическите условия, съществували през техния живот, дава 

сериозна причина за замисъл колко много се е променила структурата и 

съдържанието на ВОС през разгледаните периоди.  

Развитието на обществения живот неизменно води до редица промени, 

които засягат всички сфери на човешката дейност. ВОС също е една от тях, която 

ако до момента не е била засегната, то това ще й се случва тепърва. 

Представителите на поколения Х, У, Z са основната маса както на работното 

място, така и на студентската (курсантската) скамейка, навлезни или с готовност 

да навлязат в армейския живот. Но съществува „бездна” между тях, която 
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предполага познаване на техните различия и отчитане на проекциите им в 

различни дейности. 

За ВОС прегледът на литературата и последващите качествени и 

количествени изследвания относно образователните подходи, които са най-

подходящи за Х, У и Z, ще подчертае начините, по които ще могат да се обучават 

и мотивират военнослужещите, за да се използват максимално силните страни 

на всяко поколение като по този начин се повлияят пряко на изискванията за 

образование и обучение през целия живот в обозримото бъдеще. 

Високите изисквания към военното образование и квалификация налагат то 

да се адаптира към предизвикателствата на средата. Едно от тях, а може би и най-

актуалното в момента е едновременното обучение в „една класна стая“ на 

представители на няколко различни поколения.  

Първа глава завършва с изводи, по-значимите от които са: 

1. Чрез ориентиране на преподаването към уникалните особености на 

днешните обучаеми, тенденциите за обучение ще придобият характеристики, 

които отразяват техния житейски опит, преподавателите и командирите ще 

насърчават обучението, което ще има бъдещо приложение във всички сфери на 

армейския живот.  

2. Военнообразователните системи в световен мащаб през последните 

десетилетия търпят значителни изменения под влияние на промените в 

технологичната база, икономическата и социалните сфери на обществото. 

Тези промени оказват безспорно влияние и върху ВОС на Република България. Тя 

е изправена пред предизвикателството да надгражда и подобрява 

професионалните компетентности на своите обучаеми. Разнообразието в 

класната стая на различни групи от поколения преподаватели и обучаеми 

представляват допълнителна трудност за решаване на тази задача.  

3. Интегрирането в учебния процес на средствата, които обучаемите 

използват ежедневно в личното си виртуално пространство ще ангажира 

тяхото внимание към формалното обучение и ще повиши качеството на 
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учебния процес. Предизвикателството да обучаваш представители на няколко 

различни поколения води със себе си осигуряване на вдъхновяващо лидерство и 

опит, защото всяко поколение носи със себе си уникална перспектива, която, 

ако бъде разбрана, може да насърчи обучаемите да „реализират“ себе си като 

експерти в най-доброто на което са способни. 

4. Изискванията на XXI-ви век поставят нови предизвикателства пред 

военнослужещите, които искат да успеят или да поддържат успешна кариера 

чрез учене през целия живот. Те трябва да надградят и подобрят своите 

компетенции чрез допълнително образование, обучение и професионално 

развитие. За да се съобрази с тези нови изисквания, ВОС е необходимо да 

разнообрази подходите за обучение които да са по-близо до изискванията на 

пазара и да започне разработване на нови такива за постигане не само на по-

висока ефективност, но и на ефикастност.  

5. Посредством адекватно проследяване на еволюцията на понятието 

„поколение“ е предложено ново, чрез което е обогатена теорията в областта 

на социологията, свързана с образователното ниво, стиловете на мислене и 

социално-икономическия статус. 

6. Въпреки че, поколението Алфа все още е в детската количка, градина 

ясла или начално училище след около 13-15 години ще се появят първите 

представители на поколението Бета, които ще имат 90% компютърна 

грамотност, но на практика ще бъдат словесно неграмотни. Това ще наложи 

преподавателите да хармонизират поколенията, а не да ги противопоставят, 

както се случва и до сега. 

Във втора глава от дисертационния труд озаглавена: Съвременни 

тенденции на обучение прилагани във военнообразователната система са 

изследвани и анализирани потребностите от обучение на представителите на 

поколения X, Y и Z.  

 

В параграф 1 от дисертационния труд озаглавен Обучение на поколения 

X, Y и Z – приемственост и потребност чрез изследователски подход на 
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сравнителен анализ са разгледани поведението, възгледите и ценностната 

система на едно поколение, които се формират както от приемственоста му в 

обществото, в което то израства, така и от потребноста му, които го съпътстват 

до достигане на неговата  усъвършенстваност. 

В подпараграф 1.1. Приемственост на поколенията е разработенаа 

примерна стратегия, която да унифицира поколенческото разнообразие в 

организацията от наемането на работната сила до създаването на стратегия за 

нейното непрекъснато обучение и развитие. От направения анализ става ясно, че 

организациите не трябва да се фокусират върху само едно поколение, това няма 

да реши всички съществуващи и бъдещи предизвикателства, пред които им 

предстои да се изправят, като недостиг на квалифицирана работна ръка. От 

организациите се изисква да направят работната си среда благоприятна за 

развитие на различните поколения служители. 

В подпараграф 1.2. Потребност от обучение на поколения X, Y и Z е 

изследвано всяко едно поколение по отношение на неговата нагласа и подходи 

към кариерата и работата, респективно и различните предпочитания към 

обучение.  

В подпараграф 1.3. Определяне на потребностите от обучение на 

поколения X, Y и Z е направен анализ на процеса на определяне на 

потребностите от обучение (ниво на знания и умения, което е дефинирано за 

необходимо; дефинирано е и текущото ниво на въпросните компетенции; това, 

което стои между тях са потребностите от обучение). Анализът разглежда 

събирането на данни, като включва идентифициране както на обучителни, така 

и на необучаващи фактори, които влияят върху постигането на целите за 

изпълнение. Той също така идентифицира различни показатели за обучение, като 

учебни цели, учебни дейности, предистория и съдържание. Той определя 

показателите, използвани за определяне на успеха на обучението.  

Анализът цели да установи къде е необходимо обучение от особена важност 

в контекста на съвременната бързо променяща се среда. Той спомага да се 

поддържат уменията, знанията и способностите на служителите „актуални и 



24 
 

свежи“, като дава от своя страна възможност да се насочи обучението и 

развитието там, където е най-необходимо. 

Достигнато е до извода, че при извеждане на потребностите от обучение се 

прилагат два взаимодопълващи се подхода – стратегически (съпоставяне на 

текущото равнище спрямо заложените цели на развитие и планираните 

постижения) и оперативен (за решаване на конкретни проблеми, които се 

проявяват в ежедневната работа).  

В параграф 2 от дисертационния труд озаглавен Изследване на 

потребностите от обучение на военнослужещите представители на 

поколения X, Y и Z е извършено изледване на потребноста от обучението на 

военнослужещите, за да се определи разликата между действителните и 

желаните резултати чрез посочване на несъответствия в края на обучението и 

тяхното подреждане по приоритет. Същността му се състои в събиране, анализ и 

сравняване на конкретни данни, представляващи, от една страна, действителното 

„състояние“ на системата и, от друга страна, желаното крайно състояние, с цел 

да се идентифицират възможно най-точно специфичните нужди на обучаемите. 

В подпараграф 2.1. Изследване за определяне на потребностите от 

обучение за повишаване на квалификацията на военнослужещите 

представители на поколения X, Y и Z е представено проведеното емпирично 

изследване, което е проведено за нуждите на изследванията в дисертационния 

труд на основата на матрична анкетна карта на тема „Идентифициране на 

потребностите от обучение на военнослужещите представители на поколения 

X, Y и Z с цел повишаване на тяхната квалификация“.  

Обект на изследването са курсовете за придобиване и повишаване на 

квалификацията и преквалификацията, провеждани във военнообразователната 

система на Република България. 

Предмет на изследването 
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Предмет на изследването са адекватността на нормативната база касаеща 

повишаване квалификацията на военнослужещите, факторите оказващи влияние 

върху обучението едновременно в една класна стая на представителите на 

поколения X Y и Z. 

Цел на изследването 

Целта на изследването е да се анализира състоянието на 

военнообразователната система в частта квалификация и да се предложат 

варианти за усъвършенстване на нормативната уредба касаеща повишаване на 

квалификацията на военнослужещите, като се прилагат знанията получени от 

теорията на поколенията. 

За целта на изследването е отчетено, че прилагането на анализа на 

съдържанието (контент-анализ) се явява надежден метод за обективен анализ на 

обработените данни получени от анкетирането. 

Формулирана е основната хипотеза, че чрез използване на знанията 

получени от теорията на поколенията и тяхното прилагане за осъвременяване на 

съществуващите методи и форми на обучение на военнослужещите ще се 

подобри качеството на учебния процес и заинтересоваността на обучаемите за 

непрекъснатото им самоусъвършенстване.  

В изследването са анкетирани офицери, сержанти и войници, зачислени за 

обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и 

преквалификацията провеждани във военнообразователната система на 

Република България. След обработване на резултатите е достигнато до извода, 

че има необходимост от формулиране на специфични изисквания към 

съдържанието на предлаганите във ВОС курсове. Обучението трябва да се 

съобразява със специфичните особености (възраст, предварителна подготовка и 

професионална квалификация, длъжност и стил на учене) на обучаемите. Този 

резултат недвусмислено доказва правилността на приетата работна хипотеза на 

дисертационния труд.  
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В параграф 3 от дисертационния труд озаглавен Издаване на цифрови 

сертификати на обучаемите след завършване на курс за придобиване и 

повишаване на квалификацията и преквалификацията е изследвана и 

анализирана възможността за издаване на цифрови сертификати след 

завършване на определение курсове (обучения), провеждани както в дигитална 

среда така и в присъствена форма на обучение. 

В подпараграф 3.1. Използване на цифрови сертификати като система 

за възнаграждение е разгледана и изследвана корелацията между мотивация и 

награда. Проведен е научен експеримент, чрез който да се установи 

необходимостта от използване и признаване на цифровите сертификати за 

вътрешноведомствено обучение. 

В подпараграф 3.2. Анализ на научния експеримент. Получените 

резултати за всяко едно от изследваните поколения показват, че по-голямата част 

от представителите на анкетираните поколения са съгласни и приемат идеята за 

въвеждане на цифровите сертификати, като допълващ документ към 

придобитата от тях квалификация. Процента на тези, които не виждат бъдеще в 

идеята или не могат да преценят е най-висок при представителите на поколение 

Х, което може би се дължи на факта, че останалите две поколения го 

„припознават“ като нещо, което е близко до тях. 

В резултат от проведения научен експеримент, може да бъде дефинирано 

следното ново определение за цифров сертификат – графичен инструмент 

удостоверяващ придобити от определено обучение знания, умения и 

компетенции. 

В параграф 4. Анализ на потребностите от обучение на 

военнослужещите представители на поколения X, Y и Z са обобщени 

получените резултати от изследването, като са разделени на обучение по 

английски език и всички останали курсове. В подпараграф 4.1. Курсове за 

придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията са 

направени следните изводи: 

 Част от анкетираните (35% от представителите на поколение X, 45% 

от представителите на поколение X и 60% от представителите на поколение Z 
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отбелязват необходимост от предварителен подбор на участниците като фактор 

за успеха на едно обучение; 

 Препоръчват повече споделяне на добри практики между 

обучаемите. Участниците в проучването (80% от поколение Z) препоръчват по-

голяма ангажираност след края на обучението като имат предвид следното: 

обособяване на различни целеви групи на базата на профилиране на участниците 

по теми и предоставяне на последваща информация за актуална проблематика, 

нормативна база, нови методи и технологии, и надграждащи обучения (под 

формата на смесена/хибридна (присъствена и електронна) форма на обучение; 

 В анкетните карти на младите военнослужещи (поколение Z) се 

отбелязва и необходимостта от международен опит и контакти, обмен на 

експерти в други държави, привличане на чуждестранни преподаватели, повече 

външни лектори и повече добри практики от чужбина; 

 Разработване на обучения тип „сплотяване на екипа“; повече 

присъствени и изнесени обучения - за откъсване от работния процес; запознаване 

на преките ръководители с постигнатите резултати на техните служители; по-

добро комуникиране на обученията и ползите от тях както за военнослужещите 

така и за формированията (структурите в които служат); 

 Представителите на поколение X и Z изразяват предложения за 

включване на стимули (като награди) или други мотивационни продукти 

различни от финансовите след преминаване на определени курсове; 

 Представителите на поколения Х и Y (които не са преминали 

обучение за придобиване на IV степен на професионална квалификация в 

Професионалните сержантски (старшински) колежи заявяват необходимост от 

провеждане на процедура, която да уеднакви техните знания и компетенции като 

по този начин минимизира участието им в 4-5 курса в рамките на 8-10 години. 

В подпараграф 4.2 Курсове по английски език са направени следните 

изводи: 
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 Обучаемите имат потребност от предоставяне на допълнителни 

материали свързани основно с военната тематика, особено при курсовете с 

продължителност 16 учебни седмици. Това е породено от факта, че големият 

брой участия в многонационални учения изисква освен базова подготовка по 

английски език и специализирана такава.  

За допопълване на знанията в тази насока има разработени курсове, но те не 

могат да бъдат проведени, поради липса на заявки за участие в тях, което от своя 

страна показва, че са създадени условия и възможности за обучение, но на този 

етап никой не се възползва от тях; 

 Обучаемите заявяват потребност от по-добра подготовка по 

различните умения – говорене, четене, слушане и писане, отново при курсовете 

с продължителност 16 седмици; 

 Представителите и на трите поколения споделят, че най-удачният 

вариант за провеждане на курсовете е в присъствена форма. В период на 

продължаваща епидемиологична обстановка от образователната система се 

изисква да бъде гъвкава, за да осигурява максимално качествена образователна 

услуга, затова обучението следва да се провежда и адаптира спрямо нея; 

 Въпреки различните желания и начини на учене и трите поколения 

смятат, че трябва да се провеждат обучения строго фокусирани към подготовката 

за изпит по стандартизационно споразумение Standartization Agreement 

(STANAG). Като предложения някои от тях, основно представители на 

поколение Y, предлагат да бъдат организирани едномесечни курсове за 

различните нива 1, 2 и 3, които да включват целенасочена подготовка за явяване 

на изпит. 

Достигнато е до извода, че различните поколения учат по различен начин и 

това се отразява на предпочитанията им към формите на обучение и 

усъвършенстване. Младите поколения искат да избират сами какво да учат, къде 

и кога да го учат, т.е. да управляват автономно процеса на учене, а не просто да 

са негов обект. Преобладаващият стил на учене е чрез преживяване и 
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самостоятелно достигане до изводи. Не се доказва популярното твърдение, че 

възрастните работещи не могат да учат нови неща. Възможността за учене не 

зависи от възрастта, но процесът, стилът на учене се променя с годините. Поради 

това е важно възрастните работещи да имат достъп до съобразено с интересите 

и когнитивните им способности обучение и равни възможности за придобиване 

на нови умения. При обучението на поколение Х е изключително важно да се 

вземат предвид принципите на андрагогическия подход. 

Втора глава завършва с изводи, по-значимите от които са: 

1. Необходимо е да се предлагат образователни и квалификационни 

програми, форми на обучение базирано на постигнати от обучаемите 

резултати и системи за сертифициране, които да бъдат по-гъвкави, по-

кратки, модулно ориентирани и съобразени с изискванията на заявителите на 

обучение, с професионалните интереси и поколенческите особености в стила 

на познание, които ще насърчат сътрудничеството, ученето и трансфера на 

знания между поколенията. 

2. Военнослужещите непрекъснато придобиват нови знания, умения и 

компетентности чрез формално и неформално обучение, за което е необходимо 

въвеждане на стандартна процедура, която да потвърждава придобитите от 

тях по този начин професионални компетентности. Необходимо е въвеждане 

на нов начин за оценяване на постигнатия от обучаемите напредък 

удостоверяващ придобити компетенции в образователните институции, 

което ще внесе гъвкавост в отчитането на получените от тях умения по време 

на курсове. 

3. Цифровите сертификати могат да спомогнат на обучаемите да учат 

и да споделят това, което са постигнали. Въпреки своите предпочитания за 

учение представителите на поколения X, Y и Z ценят способността си да 

сътрудничат с преподаватели, инструктори и други обучаващи се чрез 

дигитални форуми, групи или други цифрови средства. Цифровите 
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сертификати предоставят езика, от който те се нуждаят, за да водят тези 

дискусии.  

4. Образователните институции, които издават цифрови сертификати, 

постигат по-добри резултати на финалните изпити и по-късно при 

практическото прилагане на получените знания. Цифровите сертификати 

дават възможност на своите притежатели да демонстрират постиженията 

си в непрекъснато придобиване на нови умения. По този начин те се стремят 

към непрекъснато самоусъвършенстване и постигане на по-добри резултати, 

нещо което е от особена важност в съвременния динамичен свят. 

5. За да отговорят на нуждите от обучение на представителите на 

поколения X, Y и Z, образователните институции следва да вземат предвид 

собствените си пристрастия и след това да се стремят да задоволят най-

добре нуждите на своите разнообразни обучаеми в рамките на тези три 

поколения – като се имат предвид способностите, предпочитанията, опита на 

обучаемите, референтната рамка и познаването на технологиите. 

В трета глава от дисертационния труд озаглавена: Насоки за 

усъвършенстване на на военнообразователната система чрез прилагане на 

теорията на поколенията е направена верификация на резултатите от 

теоретичното изследване чрез емпирично изследване, представени и 

анализирани са възможностите за усъвършенстване на ВОС и е разработен модел 

за оптимизиране, чрез извършване на промени в основните направления, 

очертали се като проблемни в хода на настоящото изследване. 

В параграф 1 от дисертационния труд озаглавен Възможности за 

въвеждане на различни стилове на обучение като начин за повишаване на 

професионалната квалификация на военнослужещите представители на 

поколения X, Y и Z е представен анализ на съвременнтата „класна стая“ и 

предизвикателствата пред които са изправени както обучаемите така и 

преподавателите, които в стремежа си да поднесат по най-достъпен начин 

учебното съдържание, постоянно усъвършенстват своята педагогическа 

подготовка. 
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В подпараграф 1.1 озаглавен Адаптиране на методите и формите на 

обучение според потребностите на различните поколения във 

военнообразователната система е направен паралел между промяната от едно 

културно поколенияе (Y) в ново поколение (Z), което от своя страна оказва 

влияние на образователния процес като цяло. Достигнато е до извода, че 

традиционното обучение и образование следва да се адаптира към нуждите на 

средата. 

В подпараграф 1.2 озаглавен Обучение базирано на резултатите се 

акцентира върху обучение, което следва да повишава способността за 

изпълнение в познати ситуации с акцент върху компетентността, физическите и 

умствените умения, знанията и концепциите и в същото време в максимална 

степен да задоволява потребностите от обучение на обучаемите. Обучението, 

базирано на резултати и развиващите се от него два метода на обучение – 

практически приложения и методологията за адаптивни лидери. Т.е „развиващо 

се обучение“. 

В подпараграф 1.3 озаглавен Менторствои/или наставничество 

(coaching) е анализиран консултативния и участващ стил на управление, често 

описван като наставничество или коучинг. 

В параграф 2 от дисертационния труд озаглавен Взаимовръзка между 

военното обучение и подготовка, и военните операции е подчертано, че 

военната подготовка и обучение са ценни, защото осигуряват интелектуалната 

архитектура важна за успеха на всяка една операция. Те допринасят за стабилни 

гражданско-военни отношения, култура на размисъл, както и капацитет за 

критичен анализ и критично мислене. 

Изследването достига до извода, че военнослужещите получават знания 

чрез обучението си, не само когато им се предлагат „нови идеи в класната стая“, 

но и като размишляват върху опита си по нови начини. Обучението се превръща 

в „умножител на сила“, което означава, че то увеличава положителните страни в 

това, което военнослужещите вече правят. 
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В подпараграф 2.1. Поколенията в армейската среда са изследвани и 

анализирани разликите в идентичността и приоритета между поколенията. 

Военнослужещите са разгледани като част от социалната и работната сфера. 

Въпреки че споделят много общи качества със служителите от цивилната сфера, 

професията е отделена от гражданското общество отчасти поради спецификата 

на дейностите, които те изпълняват по време на своето кадрово развитие.  

В параграф 3 от дисертационния труд озаглавен Насоки за 

усъвършенстване на ВОС чрез прилагане на теорията на поколенията са 

обобщени всички резултати и изводи до които авторът е достигнал след 

проведеното емпирично изследване, като са изведени предложения за 

осъвременяване на нормативната уредба с цел създаване на по-голяма гъвкавост 

при планиране на обученията (курсовете) както за военнообразователната 

система така и за нейните потребители. 

В подпараграф 3.1. Възможности за въвеждане на цифрови 

(електронни) сертификати за оценяване на постигнатия от обучаемите 

напредък и придобитите от тях умения и компетенции след завършване на 

курсове за придобиване и повишаване на квалификацията е разгледана 

ефективността от тяхното въвеждане и внедряване. В таблична форма са описани 

ползите от тяхното приложение - Признаване на ученето и успехи във всяка част 

от военната служба, Подробни нива за признаване на постигнати резултати 

(постижения). Възможност за визуализиране на цялостния и нарастващ напредък 

на обучаемия и мотивация, ангажираност и задържане на най-квалифицираните 

служители. 

В подпараграф 3.2 Възможности за въвеждане във ВОС на процедура 

по валидиране на придобити знания, умения и компетенции от формално и 

неформално обучение подробно е описана процедурата по валидиране и най-

вече необходимостта от нейното прилагане във военнообразователната система 

В табличен вид са описани нейните ползи по отношение на въоръжените сили, 

военнообразователната система и военнослужещите: 
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Ползи 

от прилагане на процеса по валидиране на придобити знания, 

умения и компетентности чрез неформално или самостоятелно учене 

За 

въоръжените 

сили 

1. Подобряване на професионалната и 

квалификационната структура на сержантския 

(старшинския) състав. 

За 

образователните 

институции 

1. Разширяване на пектъра на дейности, които колежите 

извършват; 

2. Подобряване на условията за по-тясно 

сътрудничество между образователните институции и 

потребителите на кадри в лицето на видовете въоръжени 

сили;  

3. Повишаване на уменията на инструкторския състав, 

включително за разработване на учебна документация за 

съставяне на индивидуалните планове за валидиране на 

кандидатите. 

За 

военнослужещите 

1. Разширяване на възможностите за „визуализация“ на 

знания, умения и компетентности; 

2. Създаване на възможност за по-бърз и по-гъвкав път 

за получаване на документ за придобиване на 

квалификация в сравнение с традиционното обучение. 

 

В подпараграф 3.3 Извършване на промени в нормативната уредба на 

база извършен анализ са отправени предложения за промени в : 

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България 

В чл. 94. От ЗОВС може да бъде създадена нова алинея 4 със следния 

примерен текст: 

„...Професионалните сержантски (старшински) колежи могат да извършват 

процедура по валидиране на професионални знания, умения и компетентности е 
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по професия или част от нея, получени чрез неформално обучение или 

информално учене по условия и ред установени с акт на министъра на 

образованието и науката“. 

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационна степен „магистър” в 

професионално направление „Военно дело” по специалностите от 

регулираните професии „Офицер за оперативно ниво на управление” и 

„Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ 

В чл. 9, ал. 1, т. 5. от Наредбата за държавните изисквания за придобиване 

на висше образованиена образователно-квалификационна степен „магистър” в 

професионално направление „Военно дело” по специалностите от регулираните 

професии „Офицер за оперативно ниво на управление” и „Офицер за 

стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ 

Учебната практика и стаж от минимум 120 академични часа да бъдат 

учеличени на 160 академични часа. По 10 часа за всяка учебна година след 1 курс, 

като тези часове следва да бъдат планирани и да съвпадат с периода на 

провеждане на курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и 

преквалификацията в Професионалните сержантски (старшински) колежи. 

Предложения за промени в Наредба Н-19/20.12.2010 г.  

Създаване на възможности за по-гъвкаво провеждане на курсовете, чрез 

съкращаване на времето за провеждане за сметка на предварителна тематична 

подготовка на специализантите 

Актуализиране на административната документация на курсовете на всеки 

5 години или по-рано при възникнали новости и др. 

Намаляване на теоретичната подготовка за сметка на обучения с практична 

приложимост 

Създаване на възможност за провеждане на изнесени обучения, когато 

специализантите са повече от 80 човека (основно за курсовете провеждани в 

професионалните колежи).  
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Забележка: Този тип изнесени обучения могат да се провеждат във военни 

формирования, като срокът за обучение в тях бъде съкратен 

Разработване на модули за обучение в електронна среда за курсове, за които 

не се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация. 

Създаване на възможност за издаване на цифрови сертификати към 

хартиеният такъв при завършване на курсове за придобиване и повишаване на 

квалификацията и преквалификацията 

Създаване на отделен раздел за интегриране на професионалната 

подготовка на курсантите и слушателите в образователната степен. В учебните 

планове са заложени курсове, които обучаемите следва да преминат по време на 

курса на обучение.  

Създаване на отделен раздел, който да регламентира предварителната 

подготовка на военнослужещи, който са определени да заемат или към момента 

заемат длъжност в международни организации или други международни 

инициативи. 

Стимулиране провеждането на обучения тип „train the trainer. 

 

Трета глава завършва с изводи, по-значимите от които са: 

1. Обучението на представители на няколко поколения едновременно 

изисква поддържане на баланс между признаването, че членовете на всяко 

поколение имат определени тенденции и осъзнаването, че хората са личности. 

Преподавателския и инструкторски състав от ВОС следва да изведе 

обучаемите извън зоната им на комфорт, за да придобият нова перспектива за 

решаване на задачи и проблеми.  

2. Една от уникалните характеристики на ВОС, е че тя в момента 

„обучава“ военнослужещи във възрастов диапазон от 1967 г. – 2003 г. Тази 

отличителна „учебна среда“ предоставя както предизвикателства, така и 

възможности за нея да бъде „отворена“ за промени, които идват постоянно с 

всеки обучаем. Необходимо е да се позволи на обучаемите да осъзнаят своите 
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собствени формиращи и обобщаващи оценки в процеса на обучение, което от 

своя страна би могло да подобри учебната среда и да повиши желания краен 

резултат.  

3. От особено важно значение за ефективността на учебния процес е 

съвместната роля на преподаватели и обучаеми. За да има ефективно учене, е 

желателно да се премине към модел, при който обучаемите се включват 

активно в учебния процес. Такъв ориентиран към обучаемите подход е особено 

ефективен, тъй като обучаемите биха могли максимално да се възползват от 

опита и знанията на своите колеги. 

4. За предователите и инструкторите е предизвикателство да обучават 

представители на различни поколения обучаеми в днешната съвременна 

образователна среда. От тях се изисква да могат да идентифицират 

ценностите, мотивациите и житейския опит, които техните обучаеми 

внасят в класната стая, ако желаят да предоставят ефективно обучение на 

всички.  

В заключение е извършено обобщението, че всяко поколение проявява 

различни тенденции по въпросите свързани с работа, семейство и образование, 

защото се сблъсква с различни исторически събития, социални отношения и 

технологични разработки, които помагат да се види и осмисли живота от 

различен ъгъл. Във всяка възрастова група могат да се обособяват отделни групи, 

които се различават по отношение на модели на поведение. „Преходът от 

поколение към поколение е последователен процес“ и за да се влезе в рамките на 

едно поколение, е необходимо те да участват в общата съдба на продължаващата 

историческа и социална общност, а не просто да присъстват в нея.  

В съвременния свят образователните институции са изправени пред много 

предизвикателства. Представата за преподавателя като носител на знания, вече 

не е подходяща за повишаване на качеството на обучението в XXI-ви век. 

Обучаемите могат да получат достъп до знания и дори да научат определени 

умения само с едно щракване върху своите дигитални устройства, което от своя 
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страна води до необходимост от адаптиране на образователната система към 

новите реалности. Създаването на учебно съдържание с по-голяма гъвкавост на 

представянето на информация на обучаемите би донесло само потенциални 

ползи. 

Задачата на ВОС е да насърчава и стимулира развитието на креативността 

на своите преподаватели и инструктори. Важна задача на преподавателя 

(инструктора) е постоянно да отразява и развива своя потенциал; тогава 

обучаемите повлияни от неговия пример ще насърчат своята активност към 

получаване на нови знания и придобиване на нови умения. Еволюцията изцяло 

промени процеса на обучение. ВОС е в процес на трансформация и адаптация на 

процеса на обучениeтo спрямо обучаемите. Целта е тя да насърчава 

възможностите за учене през целия живот за всички военнослужещи. 

Прилагането на теорията на поколенията в процеса на обучение може да 

помогне за развитието на по-стабилна гъвкавост в съвременната учебна среда, 

както и да предостави възможно най-доброто учебно съдържание за 

представителите на поколения X, Y и Z, подходяща за техния адаптивен стил и 

ценности. 

Индивидуалните стилове на обучение са повлияни от различията между 

поколенията във ВОС. Няма универсално решение, което „идеално да пасва“ на 

предпочитанията за учене на всички поколения. Някои подходи работят добре за 

учащите от едно поколение, но не се приемат добре от тези от друго поколение. 

Ключът е включване на разнообразие от методи, модалности и техники за 

справяне с разнообразието от предпочитания на всички и осигуряване на учене 

чрез опит, който ангажира и е от полза за всички. 

Основната разлика между днешната учебна среда и предходните е 

способността й да реагира на учебните дейности и нужди на обучаемите, 

осигурявайки им персонализирана учебна среда. Обучението е синтез от 

различни форми на придобиване на знания и съвременни технологии, 

оптималната комбинация от които само обучаемият сам може да определи за 
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себе си. „Единственият път към знанието е чрез активност“.Тези думи на 

Бърнард Шоу много точно илюстрират съвременния подход към обучението като 

средство за овладяване на практически умения, а не сбор от знания, които не 

винаги могат да намерят практическо приложение.  

Настоящото изследване дава отговори на много въпроси, свързани с 

предизвикателствата пред ВОС на Република България, чрез прилагане на 

теорията на поколенията и очертава рамка за управленски иновации и 

оптимизирано взаимодействие при разработванено и реализирането на нови 

учебни планове и програми за целева и длъжностна като се определят основните 

роли между основните играчи в тази сфера, а именно преподавателите и 

обучаемите от различните видове поколения. Последващото развитието на 

съвременната теория и практика в областта трябва да бъде формирано на база 

изохронното изследване на структурните реквизити на адаптивност на 

мрежовите форми на обучаващите организации в сферата на Висшето 

образование, тъй като само в този контекст ще е възможно да бъдат намерени 

отговори на незасегнатите от този дисертационен труд въпроси.  

Резултатите от настоящото изследване могат да бъдат приложени при 

разработването на единен модел по планиране, структуриране и изпълнение на 

програми за целева и длъжностна квалификация в Министерство на отбраната на 

Република България или за подобряване на възможностите на сега действащата 

система. Те могат да бъдат използвани и в други сходни ведомства, при 

създаването на нови учебни планове и програми, имплементиране в учебния 

процес на ВА „Г. С. Раковски”, НВУ „В. Левски”, ВВВУ „Г. Бенковски“, ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров” и в други национални и международни образователни 

организации. 

ІV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

1. Теорията на поколенията има важен принос към теоретичната рамка 

свързана с промените, които настъпват при обучението на представителите 

на поколения X, Y и Z, защото разкрива разликите между тях и определя 
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причините за развитието на собствената им идентичност. Поколенческите 

различия в обучението са най-очевидни при смяната на различните гледни точки 

на обучаемите, произтичащи от тяхното участие в учебния процес. Това ще 

доведе както до диференциране на нови образователни подходи така и до 

адаптиране на общуването на преподавателите с обучаемите.  

2. Определянето на днешните обучаеми като „новите учащи“ предполага 

фундаментална разлика в начина, по който те подхождат към придобиването 

на знания, умения и компетенции. Провеждането на обучения с представители 

на различни поколения трябва да бъде така планирано, че да се създаде 

непрекъснат диалог, като по този начин обучаемите се научават да споделят 

информация по време на комуникацията помежду си. 

3. Технологичната зависимост и забързаната скорост на ежедневието 

налагат учебното съдържание да бъде поднесено по гъвкав и разчупен начин, за 

да благоприятства ефективността и лекотата на учене, т.е обучението 

следва значително да се съкрати, да бъде изключително конкретно и 

специфично, и най-вече достъпно по различно време и от различно място. 

4. Необходима е актуализация на дестващата нормативната уредба, 

поради факта, че няма ясно определени правни норми, регламентиращи, 

обхвата на дейностите свързани с понятието цифров сертификат, по 

отношение на неговото издаване от военнообразователните институции. 

5. Поставените цели и задачи на изследването бяха постигнати, като 

това способства за извеждането на проблеми, свързани с функционирането на 

ВОС на Република България по отношение извършване на най-малко на всеки 3 

години на анализ на потребностите от обучение на военнослужещите, чрез 

който да се идентифицират приоритетни и нови/актуални области и теми за 

обучения, свързани със съвременните промени, проблеми и тенденции в 

развитието на военното дело и наука. 

6. С въвеждането на процедура по валидиране, обучението в курсове ще 

бъде фокусирано само върху придобиването на практически знания и умения от 

военнослужещите, а не обвързано с кариерното им развитие. 

7. В момента най-младите военнослужещи (войници, курсанти и офицери) 

са представители на поколение Z, но не след дълго в състава на въоръжените 

сили ще „пристигнат“ съвсем различни като характер, предпочитания и 
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ценностна система млади хора – представители на новите поколение Алфа и 

Бета. Дигиталният свят е тяхното обитание, а за ВОС остава само да търси 

нови приоми, с които да направаи „привлекателна“ военната подготовка и 

обучение. 

8. Иницииране създаването на курс за обучение с период 1 (една) седмица 

за преподаватели и инструктори от ВОС на тема „Поколенческо разнообразие 

в класната стая“. По този начин те ще бъдат запознати със специфичните 

черти и предпочитани форми на обучение на представителите на поколения X,Y 

и Z. 

 

V. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

➢ Научни приноси:  

1. Формулирана е нова функционално синтезирана авторова дефиниция и 

обхват на понятието поколение и е въведен термина Поколение Бета.  

2. На основата на направения анализ е доказана връзката между 

военнообразователната система и теорията на поколенията.  

3. Идентифицирани са основните проблеми и дефицити по отношение 

повишаването на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и 

е аргументирана и доказана потребността от усъвършенстване на 

военнообразователната система на Република България в условията на 

динамично променящата се среда за сигурност.  

➢ Научно-приложни приноси:  

1. Разработен и въведен е цифров сертификат за военнообразователната 

система (електронна значка) на Република България. 

2. Разработена и представена е самостоятелна периодизация на 

поколенията. 

3. Създаден е курс за обучение с период 1 (една) седмица за преподаватели 

и инструктори от ВОС на тема „Поколенческо разнообразие в класната стая“. 
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I. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE DISSERTATION 

1. Actuality and degree of development of the problem 

Modern society lives in an age of high technology and rapid development. The 

world is changing, and the transformations in your country affect all areas of society. 

Some strive to keep pace with innovation, while others, on the contrary, adhere to a 

more conservative position. What strategy for a person's behavior in changing 

conditions often depends not only on his personal choices, but also on factors such as 

social environment, upbringing and belonging to a certain generation. 

In a society of transition, the training of military personnel and in particular the 

military education system (MEC) is in a situation where changes are taking place in 

the resulting from the effective management of age diversity in the classroom. The 

training, preparation and qualification of military personnel covers many aspects, but 

never includes the experiences of the generation and how they shape the 

communication, motivation and personal development of each one. With each passing 

day, the armed forces face an increasingly complex and uncertain environment that is 

changing in different ways. Of these, it is necessary to use all available opportunities, 

including those arising from the workforce, i.e. service members to maximize their 

operational effectiveness. Workforce diversity is one such factor that is the one for 

organizational effectiveness. There is a need for a more comprehensive understanding 

of the potential opportunities, brings with it the age diversity and how these services 

are related to the development of the strategic priorities of the armed forces. With the 

adopted in the Defense Capability Development Program of the Republic of Bulgaria 

2032 and Plan for the development of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria 

until 2026, the main guidelines for the development of the Armed Forces of the 

Republic of Bulgaria are defined, in terms of military education and qualification, 

taking into account the currently existing age diversity in the Armed Forces of the 

Armed Forces. 
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It is important and necessary for the armed forces as an institution to address 

generational differences due to the need to communicate effectively, provide 

inspirational leadership and retain talent at all levels. Each generation brings a unique 

perspective that, if understood, can reduce frustration in the workplace while increasing 

productivity. 

In this situation, it is characteristic that the activities in directions leading to 

development, with the aim of realization, are carried out slowly, as a result of great 

resistances within the system and a significant lag in certain sectors from the desired 

end state. In such times, discussions arise about the ability of the Supreme Court to 

preserve its appearance, to keep up with the challenges and to be adequate to modern 

times. The identification of gaps in determining the educational needs of learners is 

conducted with the aim of developing new skills and knowledge that can be useful. By 

knowing the characteristics of the representatives of the different generations who are 

in the classroom, teachers will have the opportunity to apply innovative educational 

methods and approaches suitable for each learner. The diversity of representatives of 

several different generations in the classroom often gives rise to various problems, 

which in many cases also apply to the military education system. Each generation has 

its own cultural and communication characteristics, and the lack of understanding of 

them creates a lack of interest on the part of the learners. 

The relevance of the problem stems from the challenge of teaching 

representatives of several different generations in one classroom at the same time. The 

beginning of the 21st century can be attributed to a new class of scientific questions, 

which largely require the application of many different approaches and methods 

compared to those used so far. Due to the fact that the training of trainees has changed 

significantly over the decades, this relationship should be analyzed in order to 

understand the importance of working with people from the "Generations". 

The interest in the topic of improving the military education system through the 

knowledge obtained from the theory of generations was provoked by the fact that the 
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problem has practically not been fully developed in the Bulgarian theory and we lack 

significant scientific publications on this topic. 

The impetus for the research on this problem was born from the special and 

significant place that the military representatives of generations X, Y and Z currently 

occupy in the sphere of security and defense of the Republic of Bulgaria. Globally, 

there are a number of mechanisms for improving the process of training and motivation 

of representatives of different generations - such as changes in the current regulatory 

framework in the part concerning education and training, through the application of 

additional financial incentives, the possibility of career development after acquiring a 

certain qualification and experience, etc., yet the increased dynamism of the 

environment, the increasing cost of knowledge and skills acquired by the individual, 

and the sensitivity to effective and efficient use of human resources continue to pose 

similar challenges to any education and qualification system. 

The quality of education today is considered the most important factor for 

sustainable development of the country, its information and security. 

There are two groups of prerequisites for analyzing this problem - external to the 

educational system, and internal, directly related to it. 

The first group of prerequisites depends on the challenges facing the world 

community, which were defined at the beginning of the millennium: demographic 

development, worldview and moral values. Analysis of these problems shows that their 

deepest roots are not at all the economic, political or social spheres of society. They lie 

in the spiritual realms and directly depend on the level of education, morality and moral 

qualities of people and their worldview. 

The second group of prerequisites is initiated by the "wave" of innovations and 

how much they contribute to increasing the quality of education. 

The main motive for this research is due to the need for systematic critical 

thinking regarding the processes of acquisition and improvement of qualification, 
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which would lead to the adoption of an approach oriented to the final results and the 

elimination or optimization of non-essential or non-value-added activities. 

The relationship between MET and age diversity in the classroom has been the 

subject of analysis in a number of periodical publications. All these proposals were 

adequate for their time and for the processes they considered, but they could not be 

adequate for modern conditions. 

Acquaintance with the publications of a number of Bulgarian and foreign experts, 

who at different times and from different points of view have studied one or other 

aspects of the mentioned issue, provided invaluable help in the development of the 

dissertation. Among the Bulgarian authors, I must mention the works of: Professor Dr. 

Nadia Mironova, Associate Professor Dr. Stoyanka Lubomirova Georgieva-Lazarova, 

Professor Dr. Angel Smrikarov, Dr. Stoyan Sayev, Dr. Esma Riza, Associate Professor 

Dr. Antoineta Rusinova-Hristova, associate professor Dr. Yolanda Zografova, colonel 

associate professor Dr. Galin Ivanov, Toncho Tomov, associate professor Dr. Tatyana 

Kicheva, Margarita Asparukhova, Dr. Daniela Ilieva-Koleva, doctor Lyudmila Kirova 

and others, and from among the foreign authors, I must mention the names of: Karl 

Mannheim, Mark McRingle, Frank Engels, Louis Henry Morgan, M. Glotov, J. 

Drommel, Karl Marx, Wilhelm Dilthey, N. Melnikova, V. Chuprov, Saratov, Jose 

Ortega y Gasset , H. Marias, Talcott Parsons, Yakov Ulitskyi, Igor Kohn, William 

Strauss, Neil Hove, D. Watapka, J. Eads, Robert Half, and others. 

2. Object and subject of the research 

The object of research in the dissertation is the military education system of the 

Republic of Bulgaria. 

The subject of the study are the methods and forms applied in the training of 

servicemen of different generations in the military education system of the Republic of 

Bulgaria. 

3. Aims and objectives of the study are to prove the need for its improvement as 

a basis for the future its development. 
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As they report the actuality and significance of the problems in the training and 

qualification of military personnel, in particular their implementation and adaptation to 

the existing theory of warfare, in the current deception study the following scientific 

objective is set: 

To identify and analyze the problem areas in MEC and to propose ways to 

improve the methods and forms of education by applying the theory of generations. 

Achieving the set goal implies solving the following main research tasks: 

First task, on the basis of theoretical concepts and classical methods applied in 

practice, to analyze the different generations and to supplement and enrich the theory 

of generations. The task is solved in the first chapter of the present work. 

The second task, by examining the good practices in the sector and the current 

state of the military education system of the Republic of Bulgaria, is to find out the 

training needs of the military representatives of generations X, Y and Z. The task is 

solved in the second chapter of the present dissertation work. 

The third task consists in research through the prism of an exploratory approach 

and research tools of digital certificate systems in military educational institutions. The 

task is solved in the second chapter of this dissertation work. 

The fourth task, based on the general prerequisites, is to develop and propose 

guidelines for the improvement of the Supreme Administrative Court of the Republic 

of Bulgaria by initiating changes in the current regulations regarding planning, 

organizing and conducting courses for acquiring and increasing the qualifications of 

military personnel. The task is solved in the third chapter of the present work. 

4. Main research thesis of the dissertation work which will be defended in the 

dissertation is that the use of the knowledge obtained from the theory of generations 

and its application to modernize the existing methods and forms of education will lead 

to an improvement in the quality of education in MES. 

When analyzing the concept of "generation" derived by various authors, a new 

definition was derived, aiming to include the wide-ranging and multifaceted nature of 

this term. In this regard, the application of the theory of generations summarizes the 
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entire spectrum of processes, activities and capacities, related both to studying the 

specifics of representatives of different generations, and to planning the training and 

development needs of military personnel. In this context, the essence and content of 

the theory of generations, in system-organizing and personalized approaches to the 

modern training of military personnel, are considered. The modern learning 

environment is considered, taking into account the characteristics of learners belonging 

to different generations. Recommendations are provided to deliver the best possible 

educational content to Generation X, Y and Z members, appropriate for their adaptive 

style and values. 

Special attention in the scientific research is devoted to the creation and 

introduction of a digital certificate for the needs of the Higher Education Institution, 

which can be used to certify the knowledge, skills and competences acquired by the 

trainees after completing a given training (course). 

Based on the content analysis, training and qualification needs of military 

personnel are determined. Special attention in the scientific research is devoted to 

determining the needs of English language training given the commitments that the 

Republic of Bulgaria, as a full member of NATO, has in terms of interoperability. The 

general prerequisites for the introduction of digital certificates after completion of 

certain courses, as a result of the suspension of face-to-face training and the transfer of 

training entirely to a digital environment, are analyzed, it is emphasized that this is an 

"innovative" way to identify acquired knowledge, skills and competences requiring 

new thinking and new approaches. Digital certificates can be defined as fundamental 

for the development of MEC, as they require minimal effort to issue from the 

educational institution and at the same time they reduce the administrative cost of a 

given course. 

Emphasis is placed on the fact that by introducing a procedure for validating 

knowledge, skills and competencies acquired through informal learning or independent 

learning, effective approaches will be offered in the training and development of 

representatives of different generations. Thus, in the future, when developing curricula 
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and programs, the applied teaching methods will be adapted to the cognitive 

characteristics of different generations. 

5. Research methodology 

which are used to reveal the subject of the research and realize the purpose and 

main research tasks of the dissertation work are: theoretical analysis and synthesis; 

systematic and factor analysis; going from the abstract to the concrete, practical 

experiments during courses at the Rakovski National Defense College, National 

Military University (NMU) "Vasil Levski", Higher Naval School (VVMU) "N. 

Vaptsarov", the Higher Air Force School (VVVU) "Georgi Benkovski" and the 

Professional Sergeant (Senior) College. To achieve the scientific goal and tasks of the 

dissertation, a comparative and empirical approach and a theoretical object-

environment-model scheme are applied. The classical traditions of human resources 

management, characterized by an organic combination of historical, social, legal, 

military and other aspects, are applied in the dissertation work. 

In the first period of the development of the present work, the method of 

independent research of theoretical sources from Bulgarian and foreign authors was 

used - monographs, books, articles, reports, studies, statistical data and other publicly 

available scientific literature related to the problems of the research. According to a 

previously prepared matrix questionnaire, the opinion of acting experts from the 

Ministry of Defence, the Ministry of Education and Science and the National Agency 

for MECational Education and Training, related to the processes associated with 

education and qualification, as well as teachers and trainees from the military 

education system, was studied of the Republic of Bulgaria, regarding the activity, the 

problems that have arisen and ways to improve it. 

At the second stage of the research, a conversation was actively used - through 

this method, additional information was collected from the interviewed experts and 

teachers, regarding their opinion about the constituent processes of education in the 

Higher Education Institution. 



52 
 

The study used an open-ended and combined type matrix questionnaire, aiming 

to explore the opinion of the main stakeholders regarding the applied methods and 

forms of teaching and their adaptation to different generations of learners. 

The scope of the study was determined by the following parameters: 

Temporal – the research was conducted in three periods: 

 from May 01, 2021 - June 30, 2021, relating to military personnel trained only 

in English language courses in the period from May 01, 2020 to April 30, 2021. 

 from January 1, 2022 to January 31, 2022, referring to military personnel 

trained in postgraduate qualification courses for the period from May 1, 2020 to 

December 31, 2021; 

 from February 01 to February 28, 2022, carrying out a scientific experiment 

at the Professional Sergeant's College at Vasil Levski National University - Veliko 

Tarnovo related to the introduction of digital certificates in the military education 

system. 

Quantitative – a total of 420 matrix survey cards were prepared and 

implemented. A thorough initial review of the information collection cards revealed 

that 11 of them were partially completed or voided, which is 3% of the total number 

of questionnaires. Therefore, in the conducted research, 410 military personnel in 

various positions in the Ministry of Defense and structures directly subordinate to the 

Minister of Defense and the Bulgarian Army were surveyed. The results of the 

electronic statistical survey (ESI) were processed using the Microsoft Excel software 

product. In substantive and narrative terms, the results of the ESI follow the 

theoretical, legal and organizational analyzes and findings in order to confirm or 

reject them. 

6. Limitations 

The present dissertation was developed under the following limitations: 

1. The research will be related to the representatives of Generations X, 

Generations Y, Generations Z; 
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2. The analysis, researches and recommendations for the improvement of the 

methods and forms of training and raising of qualifications apply to the entire 

educational system of the Republic of Bulgaria. 

3. The conducted research will be limited to the methods and forms of training 

applied in the military educational institutions of the Republic of Bulgaria, with the 

exception of the Defense Institute "prof. Tsvetan Lazarov" and Military Medical 

Academy. 

4. The study covers military personnel enrolled in courses for postgraduate 

qualification (additional and language), and for the needs of the dissertation work, 

listeners and trainees were also surveyed. 

7. Research and applied work 

 the theory of generations was studied by analyzing the works of leading 

researchers in this field; 

 the MEC of the Republic of Bulgaria was studied, in its part related to the 

acquisition and improvement of the qualifications of military personnel; 

 fundamental normative documents regulating the process of planning, 

organizing and conducting courses in the Higher Education Institution of the Republic 

of Bulgaria were analyzed; 

 the significant place of the theory of generations in the field of human 

resources management and in particular the training of personnel has been researched 

and proven; 

 the need for improvement of the Supreme Administrative Court of the 

Republic of Bulgaria by applying the theory of generations has been researched, argued 

and proven; 

 a series of scientific experiments related to determining the need to introduce 

digital certificates attesting acquired knowledge, skills and competencies were 

conducted; 

 the possibilities of introducing a procedure for validating knowledge, skills 

and competences acquired from formal and informal learning in accordance with the 



54 
 

state educational standards (DOS) for a professional with the aim of recognizing a 

degree of professional qualification or a part of a profession were investigated; 

 the possibilities of implementing innovative training approaches, through 

results-based training of the representatives of the different generations of military 

personnel, were investigated. 

The researched problems are of a certain practical-applied orientation and can be 

used in the practical activity of the overall organization of the courses for acquiring 

and increasing the qualifications of the military personnel in the Higher Military 

Academy. In conclusion, the main conclusions and recommendations are made, as a 

result of the analysis carried out on the topic: "Improving the military education system 

by applying the theory of generations". 

The results of the scientific research can be used in the development of a new 

comprehensive strategy related to the lifelong learning of military personnel, as well 

as in the improvement of the capabilities of the currently operating system for 

increasing qualifications, as well as updating and/or preparing new curricula and 

programs in the educational process of Rakovski National Defense College, NSU "V. 

Levski", VVVU "G. Benkovski", VVMU "N. Y. Vaptsarov" and the Professional 

Sergeant (Strashi) Colleges. 

8. Main literary and informational sources 

In the process of working on the dissertation, four groups of sources were studied 

and used: 

Scientific studies dealing with the relationships and problems between the 

representatives of generations X, Y and Z organizations - normative documents, 

articles, studies and monographs. 

Numerous literary sources were studied for the needs of the dissertation work. A 

total of 150 titles were used, with 114 titles cited, of which 48 in Bulgarian, 24 in 

Russian and 78 in English. 

Documents regulating the process of acquiring and increasing the qualification 

and retraining of military personnel from the Ministry of Defense of the Republic of 
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Bulgaria, the structures of direct subordination to the Minister of Defense and the 

Bulgarian Army - orders, regulations, doctrines, annual reports of the Ministry of 

Defense, MoD of countries NATO members, etc. 

Statistical reference books and materials from various information sources. 

9. Discussions 

The dissertation was previously discussed at a regular meeting of the "Security 

and Defense Management" department at the "National Security and Defense" faculty 

of the "Georgi S. Rakovski" Military Academy. 

II. STRUCTURE AND CONTENT OF THE DISSERTATION 

1. Structure of the dissertation 

The above considerations determined the structure of the dissertation work, which 

has a total volume of 203 pages and consists of an introduction, an exposition in three 

chapters, a conclusion, appendices and references. The first two chapters are primarily 

devoted to methodological and theoretical aspects of the chosen topic, and the last 

chapter outlines directions for the practical application of the proposed concept. 

5. Content of the dissertation 

INTRODUCTION .........................................................................................................................  

CHAPTER ONE………………………………………………………………………………… 

THEORY OF THE GENERATIONS .........................................................................................  

1. Nature of the military education system ...........................................................................  
2. Essence of generational theory..........................................................................................  
3. Analysis of generations in MES ........................................................................................  

CONCLUSIONS FROM CHAPTER ONE ................................................................................  

CHAPTER SECOND ....................................................................................................................  

MODERN TRAINING TRENDS APPLIED IN THE MILITARY EDUCATION SYSTEM

 .........................................................................................................................................................  

1. Intergenerational training X, Y и Z – training continuitu and need ..................................  

2. Researching the training needs of military representatives of generations X, Y И Z .......  
3. Issuance of digital certificates to learners after completion of a course for acquiring and 

improving qualifications and retraining. .........................................................................................  
4. Analysis of the training needs of military representatives of generations X, Y И Z ........  

CONCLUSIONS FROM CHAPTER SECOND ........................................................................  

CHAPTER THIRD .......................................................................................................................  
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GUIDELINES FOR IMPROVING THE MILITARY EDUCATION SYSTEM BY 

APPLYING THE THEORY OF GENERATIONS ...................................................................  

1. Possibilities to introduce different learning styles as a way to increase the professional 

qualification of military representatives of generations X, Y И Z ..................................................  
2. Interrelationship between military training and preparation and military operations .......  
3. Guidelines for the improvement of MEC by applying the theory of generations .............  

CONCLUSIONS FROM CHAPTER SECOND ........................................................................  

GENERAL CONCLUSIONS .......................................................................................................  

CONCLUSION ..............................................................................................................................  

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE THESIS                                                                              

LIST OF REFERENCES .............................................................................................................  

APPLICATIONS ...........................................................................................................................  

 

 

III. BRIEF DESCRIPTION OF THE CONTENTS OF THE 

DISSERTATION 

The introduction substantiates the scientific relevance and theoretical 

significance of the problem related to the representatives of different generations in an 

organization. The object and subject of the research are defined, the purpose, the main 

tasks are defined and the limitations under which the present research is carried out are 

indicated. In the first chapter, the first research task of the dissertation is solved in the 

scope of three paragraphs. In the second chapter, the second research task of the 

dissertation is solved, in the scope of four paragraphs. In the third chapter, the third and 

fourth research tasks are solved in the scope of three paragraphs. 

In the first chapter of the dissertation entitled: Theory of generations, the 

theory of generations is researched, summarized and enriched, the essence of the 

military education system (MEC) is presented, and an analysis of the generations in the 

MEC at the present time is performed. The developments and conclusions of some of 

the most prominent foreign and Bulgarian researchers have been analyzed, as well as 

the conceptual positions and requirements related to the concepts of generation and 

education. The chapter consists of three parts. 
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In paragraph 1 of the dissertation entitled Essence of the military education 

system, the essence and content of the concepts of education and military education 

system are analyzed. 

In subsection 1.1. Education or training presents the classic meanings of the 

concepts "education and training" according to various authors. In this regard, it is 

emphasized that education is considered a basic human right and is an essential 

component for the development of society. The term education is often associated with 

formal education: primary, secondary and tertiary education. In formal education, 

learners are taught by an educator in accordance with a specific curriculum. They 

mostly learn theories in this type of education, very little is learned about the practical 

use of these theories and at the same time the learners cannot apply what they learn to 

practical situations. 

Training is the act of teaching or learning a practical skill or type of behavior. 

Training is usually obtained through specialized courses aimed at practical skills. 

Carpentry, medicine, accounting, plumbing, marketing, computer programming are 

some of the fields in which trainees receive training. It improves employability as it 

teaches practical skills needed to practice a particular occupation. 

The change in technologies and their mass use, undeniably obvious and essential 

is the transition from paper to digital book. 

In this regard, it has been concluded that from here onwards a gradual change in 

the way of learning, preferences and effectiveness of teaching styles begins. 

It is no different from other spheres of social life, because it also obeys the general 

laws of socio-economic development. Education is called to have a leading role in the 

realization of the new economy - the economy of knowledge. Educational institutions 

(schools, colleges, universities, postgraduate qualification centers, etc.) are the natural 

environment in which learners should learn to understand the importance of digital 

technologies for society. 
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In subsection 1.2. Military education system, some of the possible directions 

for developing a theory on military education are examined and analyzed, emphasizing 

the relationship between military education and training and the success of the future 

operation or mission. 

It has been concluded that success on the battlefield is achieved with unit 

cohesion, numerical superiority and technology as well as effective leadership. But the 

desired end result is unthinkable without the role of military education and training. 

Military education does not seem essential to motivating a mechanized platoon to 

accomplish the tasks assigned by the commander, it is valuable because it provides the 

intellectual architecture for success on the battlefield. It contributes to stable civil-

military relations, a culture of reflection and the ability to perform critical analysis. 

When military education incorporates critical thinking and exposes it, it in turn leads 

to excellence for any military organization. 

In paragraph 2 of the dissertation entitled The essence of the theory of 

generations, the meanings of the concept of "generation" are considered, generations 

X, Y Z are analyzed. The essence of the theory of generations is derived, thereby 

solving the first theoretical research task. 

In sub-paragraph 2.1 Generation as a concept, the analysis and comparisons 

of the concept/term "generation" show that, at the moment, there is still no unified 

understanding of its essence. 

After synthesizing a large number of definitions from leading theoretical 

developments in this direction, the concept was structured, supplemented and specified 

in a new way: Generation represents a group of people (individuals) born in a relatively 

equal period of time with an age difference of +-3 years, who characterized by similar 

conditions of socialization and life, typical needs and value orientations and a sense of 

joint communication. 

In subsection 2.2. Theory of the Generations is made an analysis of the origin 

of the theory of generations, based on the developments of various authors. 
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As a result of the analysis, the conclusion is reached that the role of stakeholder 

groups has not been sufficiently studied and it seems that more studies based on 

sociology, work psychology and the sociology of organizations are needed to provide 

a more detailed insight into the behavior of representatives of different generations, 

especially in the workplace. The development of collective mentalities that reflect a 

dominant worldview by reflecting similar attitudes and values and providing a basis 

for joint action. These mentalities lead to "continuing practice," meaning that the 

defining values formed collectively by a generation or group will continue to influence 

people's behavior throughout their lives. 

In subsection 2.3. Naming the Generations is done a study of seven different 

generations that coexisted in the first decade of the 20th century. All the names of the 

different generations, their origin and author were studied. It is emphasized that there 

is currently no organization in which to select these names. Instead, generations are 

often given multiple names, which are then fought over and eventually only one 

remains. Older group names usually involve one author choosing a term, and then other 

authors arriving at some rough consensus—with a few failures along the way. 

It is also necessary to analyze the difference between different generations in more 

depth, since the boundaries are calculated with an assumption of about 3 years, and for 

people at the crossroads of generations, the characteristics of both are often 

characteristic or intertwined - the boundaries of generations are conditional , for 

example, a person born in 1995 will be closer to someone born in 1994, that is, to a 

representative of another generation, than to someone born in 2005 - to a representative 

of his generation. 

The strengths and weaknesses of the representatives of generations X, Y and Z, 

as well as their preferences for presenting the learning content, have been examined 

and researched. 

In subsection 2.4. Intergenerational features are considered, the increasing 

emphasis on opportunities to attract, manage and, above all, train employees. A 
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classification of generations and their characteristics has been carried out. Based on 

various studies, the author has named a generation that will appear in about 13-15 

years. 

In paragraph 3 of the dissertation, entitled Analysis of generations, the 

author's periodization of generations is presented, and the same is supplemented and 

improved. The relationship between representatives of different generations, their 

education and work in the defense sector is shown. The very fact that 10 different 

generations are distinguished and identified on the basis of the socio-economic 

conditions that existed during their lifetime gives a serious reason for thinking about 

how much the structure and content of the MEC has changed during the considered 

periods. 

The development of social life invariably leads to a number of changes that affect 

all spheres of human activity. MEC is also one of them, which if it has not been affected 

so far, then this will happen to it yet. The representatives of generations X, Y, Z are the 

main mass both in the workplace and on the student (cadet) bench, entering or ready to 

enter army life. But there is an "abyss" between them, which implies knowing their 

differences and considering their projections in different activities. 

For MEC, the literature review and subsequent qualitative and quantitative 

research on the educational approaches most appropriate for X, Y and Z will highlight 

ways in which service members can be trained and motivated to maximize the strengths 

of each generation thereby directly affecting the education and lifelong learning 

requirements for the foreseeable future. The high requirements for military education 

and qualification require it to adapt to the challenges of the environment. One of them, 

and perhaps the most relevant at the moment, is the simultaneous education in "one 

classroom" of representatives of several different generations. 

The first chapter ends with conclusions, the most significant of which are: 

1. By orienting instruction to the unique characteristics of today's trainees, 

training trends will take on characteristics that reflect their life experiences, 
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instructors and commanders will promote training that will have future application in 

all areas of Army life. 

2. Military education systems worldwide in recent decades have undergone 

significant changes under the influence of changes in the technological base, economic 

and social spheres of society. These changes have an indisputable impact on the 

Supreme Administrative Court of the Republic of Bulgaria. It faces the challenge of 

upgrading and improving the professional competences of its trainees. The diversity in 

the classroom of different generational groups of teachers and learners presents an 

additional difficulty in solving this task. 

3. Integrating into the learning process the means that learners use daily in their 

personal virtual space will engage their attention to formal learning and increase the 

quality of the learning process. The challenge of training members of several different 

generations brings with it the provision of inspirational leadership and expertise, 

because each generation brings with it a unique perspective that, if understood, can 

encourage learners to 'actualize' themselves as experts in the most the good they are 

capable of. 

4. The demands of the 21st century pose new challenges to military personnel who 

want to succeed or maintain a successful career through lifelong learning. They must 

upgrade and improve their competencies through further education, training and 

professional development. In order to comply with these new requirements, the Higher 

Education Institution needs to diversify training approaches that are closer to market 

requirements and start developing new ones to achieve not only higher efficiency, but 

also efficiency. 

5. By adequately tracing the evolution of the concept of "generation", a new one 

has been proposed, through which the theory in the field of sociology related to 

educational level, thinking styles and socio-economic status has been enriched. 

6. Although the Alpha generation is still in the pram, kindergarten or elementary 

school, in about 13-15 years the first representatives of the Beta generation will 

appear, who will have 90% computer literacy, but will be practically verbally illiterate. 
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This will require educators to harmonize the generations, and not oppose them, as has 

been happening until now. 

In the second chapter of the dissertation, entitled: Modern trends of training 

applied in the military education system, the training needs of the representatives of 

generations X, Y and Z have been studied and analyzed. 

In paragraph 1 of the dissertation entitled Education of Generations X, Y and 

Z – Continuity and Need through a Comparative Analysis Research Approach 

examines the behaviour, views and value system of a generation which is shaped both 

by its continuity in the society in which it it grows, as well as from its need, which 

accompany it until it reaches its perfection. 

In subsection 1.1. Generational Continuity has developed an exemplary 

strategy to unify the generational diversity in the organization from the recruitment of 

the workforce to the creation of a strategy for its continuous learning and development. 

From the analysis, it is clear that organizations should not focus on only one generation, 

this will not solve all the existing and future challenges they are going to face, such as 

shortage of skilled manpower. Organizations are required to make their work 

environment conducive to the development of different generations of employees. 

In subsection 1.2. Training Needs of Generations X, Y and Z each generation 

is studied in terms of their attitudes and approaches to career and work, respectively 

and their different preferences for training. 

In subsection 1.3. Determining the training needs of generations X, Y and Z, 

an analysis of the process of determining the training needs (level of knowledge and 

skills that is defined as necessary; the current level of the competences in question is 

also defined; what stands between these are training needs). The analysis examines the 

collection of data, including the identification of both instructional and non-

instructional factors that influence the achievement of performance goals. It also 

identifies various learning indicators such as learning objectives, learning activities, 
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background and content. It defines the metrics used to determine the success of 

training. 

The analysis aims to identify where training is particularly important in the 

context of today's rapidly changing environment. It helps keep employees' skills, 

knowledge and abilities 'up-to-date and fresh', enabling training and development to be 

targeted where it is most needed. 

The conclusion was reached that two complementary approaches are applied 

when identifying training needs - strategic (comparison of the current level with the set 

development goals and planned achievements) and operational (for solving specific 

problems that manifest themselves in daily work) . 

In paragraph 2 of the dissertation titled Researching the Training Needs of 

Generation X, Y, and Z Servicemen, a study of the training needs of service members 

was conducted to determine the gap between actual and desired outcomes by indicating 

end-of-training discrepancies and their order of priority. Its essence consists in 

collecting, analyzing and comparing concrete data representing, on the one hand, the 

actual "state" of the system and, on the other hand, the desired final state, in order to 

identify the specific needs of learners as accurately as possible. 

In subsection 2.1. Research to determine the training needs to increase the 

qualifications of the military representatives of generations X, Y and Z is presented 

the conducted empirical research, which was conducted for the needs of the research 

in the dissertation work on the basis of a matrix questionnaire on the topic 

"Identification of the needs of training of the military representatives of generations X, 

Y and Z in order to increase their qualifications". 

The object of the study are the courses for acquiring and increasing the 

qualification and retraining conducted in the military education system of the Republic 

of Bulgaria. 

Subject of the study 
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The subject of the research is the adequacy of the legal basis regarding the 

improvement of the qualifications of military personnel, the factors influencing the 

training simultaneously in one classroom of the representatives of generations X Y and 

Z. 

Purpose of the study 

The purpose of the study is to analyze the state of the military education system 

in the qualification part and to propose options for improving the regulatory framework 

regarding the improvement of the qualifications of military personnel, applying the 

knowledge obtained from the theory of generations. 

For the purpose of the research, it has been reported that the application of content 

analysis (content analysis) is a reliable method for objective analysis of the processed 

data obtained from the survey. 

The main hypothesis was formulated that by using the knowledge obtained from 

the theory of generations and their application to modernize the existing methods and 

forms of training of military personnel, the quality of the educational process and the 

interest of the trainees in their continuous self-improvement will be improved. 

In the research, officers, sergeants and soldiers enrolled for training in courses for 

acquiring and increasing qualification and retraining conducted in the military 

education system of the Republic of Bulgaria were surveyed. After processing the 

results, the conclusion was reached that there is a need to formulate specific 

requirements for the content of the courses offered at the Higher Education Institution. 

The training must take into account the specific characteristics (age, prior training and 

professional qualification, position and learning style) of the trainees. This result 

unequiMECally proves the correctness of the accepted working hypothesis of the 

dissertation work. 

In paragraph 3 of the dissertation entitled Issuance of digital certificates to 

learners after completion of a course for acquiring and improving qualifications 

and retraining, the possibility of issuing digital certificates after completion of certain 
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courses (training) conducted both in a digital environment and and in a face-to-face 

form of learning. 

In subsection 3.1. Using digital certificates as a reward system, the correlation 

between motivation and reward is explored. A scientific experiment was conducted to 

establish the need for the use and recognition of digital certificates for intra-

departmental training. 

In subsection 3.2. Analysis of the science experiment. The results obtained for 

each of the studied generations show that the majority of the representatives of the 

surveyed generations agree and accept the idea of introducing digital certificates as a 

supplementary document to the qualification they have acquired. The percentage of 

those who do not see a future in the idea or cannot judge is the highest among 

representatives of Generation X, which may be due to the fact that the other two 

generations "recognize" it as something that is close to them. 

 As a result of the conducted scientific experiment, the following new 

definition of a digital certificate can be defined - a graphic tool certifying knowledge, 

skills and competences acquired from certain training. 

In paragraph 4. Analysis of the training needs of military representatives of 

generations X, Y and Z, the results of the research are summarized, dividing them 

into English language training and all other courses.  

In subsection 4.1. Courses for acquiring and improving qualifications and 

retraining, the following conclusions were drawn: 

 Part of the respondents (35% of representatives of Generation X, 45% of 

representatives of Generation X and 60% of representatives of Generation Z noted the 

need for preliminary selection of participants as a factor for the success of a training; 

 Recommend more sharing of good practices among learners. Survey 

participants (80% of Generation Z) recommend greater engagement after the end of the 

training considering the following: identifying different target groups based on 

profiling participants by topic and providing follow-up information on current issues, 
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regulatory framework, new methods and technologies, and building training (in the 

form of a mixed/hybrid (face-to-face and electronic) form of training; 

 In the survey cards of young military personnel (generation Z), the need for 

international experience and contacts, exchange of experts in other countries, attraction 

of foreign teachers, more external lecturers and more good practices from abroad is 

also noted; 

 Development of "team building" type trainings; more in-person and external 

trainings - to break away from the work process; acquainting direct managers with the 

results achieved by their employees; better communication of the trainings and their 

benefits both for the military personnel and for the formations (the structures in which 

they serve); 

 The representatives of generation X and Z express proposals for the inclusion 

of incentives (such as prizes) or other motivational products other than financial after 

passing certain courses; 

 The representatives of generations X and Y (who did not undergo training to 

acquire the IV degree of professional qualification at the Professional Sergeant (Senior) 

Colleges state the need to conduct a procedure that would unify their knowledge and 

competences, thus minimizing their participation in 4-5 courses within 8-10 years. 

In subsection 4.2 English language courses, the following conclusions are 

drawn: 

 Learners need to be provided with additional materials mainly related to 

military topics, especially for courses lasting 16 academic weeks. This is caused by the 

fact that the large number of participations in multinational exercises requires, in 

addition to basic training in English, specialized training. 

 To supplement knowledge in this direction, courses have been developed, but 

they cannot be held due to a lack of requests to participate in them, which in turn shows 

that conditions and opportunities for training have been created, but at this stage no one 

is take advantage of them; 
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 Learners state the need for better training in the various skills – speaking, 

reading, listening and writing, again in the 16-week courses; 

 The representatives of all three generations share that the best way to conduct 

the courses is in person. In a period of an ongoing epidemiological situation, the 

educational system is required to be flexible in order to provide a maximum quality 

educational service, therefore training should be conducted and adapted to it; 

 Despite the different desires and ways of learning, all three generations 

believe that training should be conducted strictly focused on the preparation for the 

Standardization Agreement (STANAG) exam. As a proposal, some of them, mainly 

representatives of generation Y, propose to organize one-month courses for the 

different levels 1, 2 and 3, which include targeted preparation for taking an exam. 

It was concluded that different generations learn differently and this affects their 

preferences for forms of learning and improvement. Young generations want to choose 

for themselves what to learn, where and when to learn it, i.e. to autonomously manage 

the learning process and not just be its object. The predominant learning style is through 

experience and reaching conclusions independently. The popular claim that older 

workers cannot learn new things is not proven. The ability to learn does not depend on 

age, but the process, the style of learning changes with the years. It is therefore 

important that older workers have access to training tailored to their interests and 

cognitive abilities and equal opportunities to acquire new skills. When educating 

Generation X, it is extremely important to consider the principles of the andragogic 

approach. 

The second chapter ends with conclusions, the most significant of which are: 

1. It is necessary to offer educational and qualification programs, forms of 

training based on the results achieved by the trainees and certification systems, which 

should be more flexible, shorter, modularly oriented and tailored to the requirements 

of the training applicants, with the professional interests and generational peculiarities 
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in the style of cognition that will promote cooperation, learning and transfer of 

knowledge between generations. 

2. Military personnel continuously acquire new knowledge, skills and 

competences through formal and informal training, for which it is necessary to 

introduce a standard procedure to confirm the professional competences acquired by 

them in this way. It is necessary to introduce a new way of evaluating the progress 

made by the learners certifying acquired competencies in educational institutions, 

which will bring flexibility in the reporting of the skills they have acquired during 

courses. 

3. Digital certificates can help learners learn and share what they have achieved. 

Despite their learning preferences, Gen X, Y and Z value the ability to collaborate with 

teachers, instructors and other learners through digital forums, groups or other digital 

means. Digital certificates provide the language they need to have these discussions. 

4. Educational institutions that issue digital certificates achieve better results in 

final exams and later in the practical application of the acquired knowledge. Digital 

certificates enable their holders to demonstrate their achievements in continuously 

acquiring new skills. In this way, they strive for continuous self-improvement and 

achieving better results, something that is of particular importance in today's dynamic 

world. 

5. To meet the learning needs of Generations X, Y and Z, educational institutions 

should consider their own biases and then strive to best meet the needs of their diverse 

learners within these three generations – taking into account learners' abilities, 

preferences, experience, frame of reference and knowledge of technology. 

In third chapter of the dissertation, entitled: Guidelines for the improvement 

of the military education system by applying the theory of generations, the results 

of the theoretical research are verified through empirical research, the possibilities for 

improving the MEC are presented and analyzed, and an optimization model is 
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developed, through making changes in the main areas that emerged as problematic in 

the course of the current research. 

Paragraph 1 of the dissertation, titled Opportunities to Introduce Different 

Learning Styles as a Way to Enhance the Professional Qualifications of 

Generation X, Y, and Z Servicemembers, presents an analysis of the modern 

"classroom" and the challenges faced by both trainees and and the teachers, who, in 

their endeavor to present the learning content in the most accessible way, are constantly 

improving their pedagogical training. 

In sub-paragraph 1.1 entitled Adaptation of training methods and forms 

according to the needs of different generations in the military education system, a 

parallel is drawn between the change from one cultural generation (Y) to a new 

generation (Z), which in turn affects the educational process as a whole. It was 

concluded that traditional training and education should be adapted to the needs of the 

environment. 

Sub-paragraph 1.2 entitled Outcome-based learning emphasizes learning that 

should enhance the ability to perform in familiar situations with an emphasis on 

competence, physical and mental skills, knowledge and concepts, while at the same 

time maximally meeting the learning needs of learners . Outcomes-based learning and 

its evolving two learning methods—practical applications and the adaptive leadership 

methodology. That is "evolving learning". 

In subsection 1.3 entitled Mentoring and/or coaching (coaching) the 

consultative and participative style of management, often described as mentoring or 

coaching, is analyzed. 

Paragraph 2 of the dissertation entitled Interrelationship between Military 

Training and Preparation and Military Operations emphasizes that military 

training and training is valuable because it provides the intellectual architecture 

essential to the success of any operation. They contribute to sound civil-military 

relations, a culture of reflection, as well as the capacity for critical analysis and critical 

thinking. 
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The research concludes that service members gain knowledge through their 

training, not only when they are offered "new ideas in the classroom," but also by 

reflecting on their experiences in new ways. Training becomes a "force multiplier," 

meaning it increases the positive aspects of what service members are already doing. 

In subsection 2.1. Generations in the military environment are explored and 

the differences in identity and priority between generations are analyzed. Military 

personnel are considered as part of the social and work sphere. Although they share 

many common qualities with civil servants, the profession is separated from civil 

society in part because of the specifics of the activities they perform during their career 

development. 

In paragraph 3 of the dissertation, entitled Guidelines for the improvement of 

the MEC by applying the theory of generations, all the results and conclusions 

reached by the author after the conducted empirical research are summarized, and 

proposals for updating the regulatory framework with the aim of creating a greater 

flexibility in planning the trainings (courses) both for the military education system 

and for its users. 

In subsection 3.1. Possibilities for the introduction of digital (electronic) 

certificates for assessing the progress made by the learners and the skills and 

competencies they have acquired after completing courses for acquiring and 

improving qualifications, the effectiveness of their introduction and implementation 

has been examined. The benefits of their application are described in tabular form - 

Recognition of learning and successes in each part of the military service, Detailed 

levels of recognition of achieved results (achievements). Ability to visualize overall 

and incremental learner progress and motivation, engagement and retention of the most 

qualified employees. 

In sub-paragraph 3.2 Possibilities for introduction in the MEC of a 

procedure for validating acquired knowledge, skills and competences from formal 

and informal training, the validation procedure is described in detail and, above all, 

the need for its implementation in the military education system. In tabular form, its 



71 
 

benefits in terms of of the armed forces, the military education system and military 

personnel: 

 

Benefits 

from applying the process of validation of acquired knowledge, skills and 

competences through informal or independent learning 

For Armed 

Forces 

2. Improvement of the professional and qualification 

structure of NCO. 

For 

Educational 

institutions 

4. Expanding the spectrum of activities that colleges carry 

out; 

5. Improving the conditions for closer cooperation between 

educational institutions and users of personnel in the face of 

the types of armed forces; 

6. Improving the skills of the instructor staff, including for 

the development of study documentation for drawing up the 

individual plans for validating the candidates. 

For service 

men 

3. Expanding the possibilities for "visualization" of 

knowledge, skills and competences; 

4. Creating an opportunity for a faster and more flexible path 

to obtaining a qualification document compared to traditional 

training. 

 

In sub-paragraph 3.3 Implementation of changes in the regulatory 

framework, based on the analysis, proposals are made for changes in: 

Law on the Defense and Armed Forces of the Republic of Bulgaria 

In Art. 94. A new paragraph 4 with the following sample text may be created by 

the ZOVS: 

"...Professional sergeant (senior) colleges can carry out a procedure for validating 

professional knowledge, skills and competences in a profession or a part of it, obtained 



72 
 

through informal training or informal learning under conditions and procedures 

established by an act of the Minister of Education and science'. 

Ordinance on the state requirements for the acquisition of higher education 

at the educational and qualification degree "Master" in the professional direction 

"Military Affairs" in the specialties of the regulated professions "Officer for the 

operational level of management" and "Officer for strategic management of the 

defense and armed forces". 

In Art. 9, para. 1, item 5. of the Ordinance on the State Requirements for the 

Acquisition of a Master's Higher Education Educational Qualification Degree in the 

Professional Field of Military Affairs in the Specialties of the Regulated Professions 

"Officer for Operational Level of Management" and "Officer for Strategic 

Management of defense and armed forces". 

The academic practice and internship of a minimum of 120 academic hours should 

be combined into 160 academic hours. 10 hours for each academic year after 1 course, 

and these hours should be planned and coincide with the period of conducting courses 

for acquiring and increasing qualification and retraining in the Professional Sergeant 

(Senior) Colleges. 

Proposals for changes in Regulation H-19/20.12.2010 

Creation of opportunities for more flexible conduct of the courses, by shortening 

the time of conduct at the expense of preliminary thematic preparation of the specialists 

Updating the administrative documentation of the courses every 5 years or earlier 

in case of new developments, etc. 

Reduction of theoretical training at the expense of training with practical 

applicability 

Creation of an opportunity to conduct external trainings when the trainees are 

more than 80 people (mainly for the courses held in the professional colleges). 

Note: This type of outsourced training can be conducted in military formations, 

and the period of training in them will be shortened 
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Development of e-learning modules for courses that do not require clearance to 

access classified information. 

Creation of an opportunity to issue digital certificates to the paper one upon 

completion of courses for acquiring and improving qualifications and retraining 

Creation of a separate section for the integration of the professional training of 

cadets and trainees in the educational degree. Courses are laid out in the curricula, 

which the trainees should take during the training course. 

Creation of a separate section to regulate the preliminary training of military 

personnel who are designated to hold or are currently holding positions in international 

organizations or other international initiatives. 

Stimulating the conduct of trainings of the "train the trainer" type. 

The third chapter ends with conclusions, the most significant of which are: 

1. Teaching representatives of several generations simultaneously requires 

maintaining a balance between recognizing that members of each generation have 

certain tendencies and realizing that people are individuals. The teaching and 

instructor staff from MEC should take students out of their comfort zone in order to 

gain a new perspective on solving tasks and problems. 

2. One of the unique characteristics of the MEC is that it currently "trains" 

military personnel ranging in age from 1967 - 2003. This distinctive "learning 

environment" presents both challenges and opportunities for it to be "open" to changes 

that come constantly with each learner. It is necessary to allow learners to realize their 

own formative and summative evaluations in the learning process, which in turn could 

improve the learning environment and enhance the desired end result. 

3. Of particular importance for the effectiveness of the learning process is the 

joint role of teachers and learners. In order to have effective learning, it is desirable 

to move to a model where learners are actively involved in the learning process. Such 

a learner-centred approach is particularly effective as learners would be able to make 

the most of the experience and knowledge of their colleagues. 
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4. It is a challenge for trainers and instructors to train representatives of different 

generations of learners in today's modern educational environment. They are required 

to be able to identify the values, motivations and life experiences that their learners 

bring to the classroom if they are to provide effective learning for all. 

In conclusion, the generalization is made that each generation exhibits different 

tendencies in matters related to work, family and education, because it encounters 

different historical events, social relations and technological developments that help to 

see and make sense of life from a different angle. In each age group, separate groups 

can be distinguished, which differ in terms of behavior patterns. "The transition from 

generation to generation is a sequential process," and to enter within a generation 

requires that they participate in the common destiny of the continuing historical and 

social community, not merely be present in it. 

In the modern world, educational institutions face many challenges. The idea of 

the teacher as a bearer of knowledge is no longer suitable for increasing the quality of 

education in the 21st century. Learners can access knowledge and even learn certain 

skills with just a click on their digital devices, which in turn leads to the need to adapt 

the education system to new realities. Creating learning content with greater flexibility 

in presenting information to learners would only bring potential benefits. 

The task of MEC is to encourage and stimulate the development of creativity of 

its teachers and instructors. An important task of the teacher (instructor) is to constantly 

reflect and develop his potential; then the learners influenced by his example will 

encourage their activity towards obtaining new knowledge and acquiring new skills. 

Evolution has completely changed the learning process. MEC is in the process of 

transformation and adaptation of the training process to the students. It aims to promote 

lifelong learning opportunities for all service members. 

Applying generational theory to the learning process can help develop a more 

robust flexibility in the modern learning environment, as well as provide the best 

possible learning content for representatives of generations X, Y and Z, suitable for 

their adaptive style and values. 



75 
 

Individual learning styles are influenced by generational differences in MEC. 

There is no one-size-fits-all solution that “perfectly fits” the learning preferences of all 

generations. Some approaches work well for learners of one generation but are not well 

received by those of another generation. The key is to incorporate a variety of methods, 

modalities and techniques to address everyone's diversity of preferences and ensure 

experiential learning that engages and benefits everyone. 

The main difference between today's learning environment and previous ones is 

its ability to respond to the learning activities and needs of learners, providing them 

with a personalized learning environment. Training is a synthesis of various forms of 

knowledge acquisition and modern technologies, the optimal combination of which 

only the trainee can determine for himself. "The only way to knowledge is through 

activity." These words of Bernard Shaw very accurately illustrate the modern approach 

to education as a means of mastering practical skills, not a body of knowledge that 

cannot always find practical application. 

The present study provides answers to many questions related to the challenges 

facing the Higher Education Institution of the Republic of Bulgaria, by applying the 

theory of generations and outlines a framework for management innovations and 

optimized interaction in the development and implementation of new curricula and 

programs for target and official by determining the main roles between the main players 

in this field, namely teachers and learners of different types of generations. The 

subsequent development of modern theory and practice in the field should be formed 

on the basis of the isochronous study of the structural requisites of adaptability of the 

network forms of the training organizations in the field of Higher Education, since only 

in this context will it be possible to find answers to those unaffected by this dissertation 

questions. 

The results of the present study can be applied in the development of a unified 

model for planning, structuring and implementation of programs for target and job 

qualification in the Ministry of Defense of the Republic of Bulgaria or for improving 

the capabilities of the current system. They can also be used in other similar 
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departments, in the creation of new curricula and programs, implementation in the 

educational process of BA "G. S. Rakovski", NSU "V. Levski", VVVU "G. 

Benkovski", VVMU "N. Y. Vaptsarov" and in other national and international 

educational organizations. 

IV. MAIN CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

1. The theory of generations makes an important contribution to the theoretical 

framework related to the changes that occur in the education of the representatives of 

generations X, Y and Z, because it reveals the differences between them and determines 

the reasons for the development of their own identity. Generational differences in 

learning are most evident in the changing perspectives of learners resulting from their 

participation in the learning process. This will lead both to the differentiation of new 

educational approaches and to the adaptation of the teachers' communication with the 

students. 

2. Defining today's learners as the 'new learners' implies a fundamental difference 

in the way they approach the acquisition of knowledge, skills and competences. 

Conducting trainings with representatives of different generations should be planned 

in such a way as to create a continuous dialogue, thus the trainees learn to share 

information during communication with each other. 

3. Technological dependence and the hectic pace of everyday life require that 

learning content be presented in a flexible and fragmented way to favor efficiency and 

ease of learning, i.e. learning should be significantly shortened, extremely concrete 

and specific, and the most now available at different times and from different places. 

4. An update of the existing regulations is necessary, due to the fact that there are 

no clearly defined legal norms regulating the scope of activities related to the concept 

of a digital certificate, in relation to its issuance by military educational institutions. 

5. The set goals and objectives of the research were achieved, and this contributes 

to the identification of problems related to the functioning of the Supreme 

Administrative Court of the Republic of Bulgaria in terms of carrying out at least every 

3 years an analysis of the training needs of military personnel, through which to 
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priority and new/up-to-date areas and topics for training related to contemporary 

changes, problems and trends in the development of military affairs and science are 

identified. 

6. With the introduction of a validation procedure, training in courses will be 

focused only on the acquisition of practical knowledge and skills by servicemen, and 

not tied to their career development. 

7. At the moment, the youngest military personnel (soldiers, cadets and officers) 

are representatives of generation Z, but soon young people with completely different 

character, preferences and value system will "arrive" in the armed forces - 

representatives of the new generation Alpha and Beta. The digital world is their 

habitat, and all that remains for the Supreme Court is to look for new ways to make 

military training and education "attractive". 

8. Initiate the creation of a training course with a period of 1 (one) week for 

teachers and instructors from MEC on the topic "Generational diversity in the 

classroom". In this way, they will be familiar with the specific traits and preferred 

forms of learning of the representatives of generations X, Y and Z. 

V. REFERENCE ON CONTRIBUTIONS 

➢ Scientific contributions: 

1. A new functionally synthesized author's definition and scope of the concept of 

generation was formulated and the term Generation Beta was introduced. 

2. Based on the analysis, the connection between the military education system 

and the theory of generations has been proven. 

3. The main problems and deficits regarding the upgrading and retraining of 

military personnel have been identified and the need to improve the military education 

system of the Republic of Bulgaria in the conditions of the dynamically changing 

security environment has been argued and proven. 

➢ Scientific and applied contributions: 

1. A digital certificate for the military education system (electronic badge) of the 

Republic of Bulgaria has been developed and introduced. 
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2. An independent periodization of the generations has been developed and 

presented. 

3. A training course with a period of 1 (one) week was created for teachers and 

instructors from MEC on the topic "Generational diversity in the classroom". 
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