
РЕЦЕНЗИЯ 

на проф. д. и. н. Георги Велков Колев 

на научно- изследователската и преподавателска дейност 

на доц. д-р Живка Енчева Военкинова 

кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика- социална педагогика) 

I. Обща характеристика и професионална биография на 
кандидата. 

 Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор” в 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по: област 
на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- 
социална педагогика) доц. д-р Живка Енчева Военкинова е завършила 
висше образование в ШУ „Еп. Константин Преславски”, специалност 
„Предучилищна педагогика” през 1989г.- ОКС „магистър”. През 1994г. 
завършва специализация „Педагогически мениджмънт и актуални 
педагогически проблеми” в ШУ „Еп. Константин Преславски”. През 
1995г. придобива II- ра ПКС в ДИПКУ “Петър Берон” гр. Варна. До 
1999г. работи като детски учител в област Шумен и по- късно в гр. 
Шумен като базов детски учител. От 1993г. до 1999г. работи като 
хоноруван асистент по педагогика в ШУ „Еп. Константин Преславски”.
 Работи като преподавател  в ШУ „Еп. Константин Преславски” 
от 1999г. до момента и е доцент в катедра „Социална педагогика” на 
Педагогически факултет. Доц. Живка Военкинова от 01. 01. 2009г. е 
ръководител на катедра „Социална и специална педагогика”, а от 01.01. 
2012г. и сега е ръководител на катедра „Социална педагогика”. От 
2007г. е член на Факултетския съвет на Педагогически факултет в ШУ 
„Еп. Константин Преславски”. 

ІІ. Общо описание на представените работи 

Единственият кандидат за заемане на академичната длъжност 
„професор” доц. д-р Живка Военкинова участва в конкурса с 5 
монографии, 1 учебник, 2 учебни помагала и 51 статии с ISBN и ISSN. 
От тях 1 монография, 2 учебни помагала и 15 статии са в съавторство, 



придружени с декларации за съгласие за участие в конкурса от 
съавторите. Доц. Ж. Военкинова има 10 цитирания. 

  Представената ни за рецензиране научна продукция на доц. Ж. 
Военкинова е различна от публикациите за придобиване на длъжността 
„доцент” и е в областта на обявения конкурс. 

Публикациите тематично са свързани със социално- 
педагогическото обучение и образование, разглеждат съвременни и 
актуални аспекти на социално- педагогическата дейност. 

ІІІ. Обща характеристика на научната продукция 

Монографичното изследване на Ж. Военкинова „Социални 
аспекти на женската престъпност”, е насочено към целенасочен и 
обстоен анализ на социалните аспекти на женската престъпност. 
Акцент се поставя на факта, че и жените престъпници, както всички 
останали хора имат социални проблеми, които обществото решава, и 
поради това проблемът за женската престъпност е актуален, и значим. 
Изтъкнато е, че е необходимо обществото да полага адекватни грижи и 
внимание към тях, да се стреми да ги превъзпитава и коригира 
поведението им в позитивна насока. 

Ж. Военкинова в монографията „Социални аспекти на 
пенитенциарната педагогика” представя теоретично изследване на 
социалните аспекти на пенитенциарната педагогика. Трудът е насочен 
към проблемите свързани със социално- педагогическата дейност в 
местата за лишаване от свобода, към социалните проблеми на 
лишените от свобода. Разглеждат се въпроси свързани със  социално- 
педагогическа дейност на  социалните педагози в системата, и ролята 
на институциите, и обществото за решаването им. Внимание се отделя 
и на проблеми свързани с ресоциализацията на затворниците.  

Монографията „Социално- педагогическа дейност с малолетни и 
непълнолетни извършители на противообществени прояви 
/пенитенциарни аспекти”/, е теоретично изследване на социално- 
педагогическата дейност с малолетни и непълнолетни извършители на 
противообществени прояви. Вниманието в монографичното изследване 
основно е насочено към пенитенциарните аспекти на социално- 
педагогическата дейност с малолетни и непълнолетни извършители на 
противообществени прояви посещаващи масово училище и деца във 
ВУИ /Възпитателно училище интернат/. Авторът убедително насочва 
вниманието към факта, че социално- педагогическата дейност насочена 



към тези деца, оказва позитивно влияние върху развитието, 
възпитанието и корекция на поведението им.  

Доц. Военкинова в монографичното изследване „Социално- 
педагогически професионален практикум на студенти в базите от 
социалната система”, спира вниманието към проблемите свързани със 
социално- педагогическият професионален практикум на студентите в 
базите от социалната система. Обосновано е, че студентите 
завършвайки обучението си трябва да имат професионална готовност и 
желание да работят в структурите на социалните институции. По 
своята същност проучването има емпирико- теоретичен характер.   

Монографията на доц. Ж. Военкинова „Социални проблеми на 
хора от третата възраст”, е емпирико- теоретично изследване. Насочено 
е към събиране, обработка на обективна база данни относно 
социалните проблеми на хората от третата възраст /65- 90 годишна 
възраст/. Авторът убедително включва наблюдението и разговорите си 
с хората от третата възраст, социални работници и личните лекари на 
изследваните лица, които дават основание да се приеме, че резултатите 
от тяхната дейност водят до адаптирането на хората към новия начин 
живот. Проучването и анализът на резултатите потвърждават това 
основание. Цялостно, обосновано и компетентно са разкрити 
социалните проблеми на хората от третата възраст, и начините за 
тяхното разрешаване. 

 Учебникът „Социална педагогика” е предназначен за студенти, 
магистри, докторанти, преподаватели и специалисти от социалната 
система. Систематизирано е най- значителното от деонтологичните 
аспекти на социалната педагогика и част от общите теоретични 
постановки на социалното общуване. Разгледани са проблеми свързани 
с ценността на човешкия живот и просоциалните чувства, които са 
основа на тероризма и незачитане ценността на човешкия живот. 
Отделено е внимание на антикорупцията и хуманизма в дейността на 
социалните педагози. Интерес представлява и проблемът за 
модернизацията и формирането на нов тип социална личност. 
Характеристиките на обучението като социален феномен са 
представени изчерпателно, а също така преподаването като 
майсторство и изкуство. След всяка отделна тема в учебника е 
посочена литература и теми за реферати. 

Доц. д-р Ж. Военкинова, представя „Социална педагогика 
/практическо ръководство за семинарни упражнения и самостоятелна 



работа/”, като учебно пособие, предназначено за студенти, изучаващи 
дисциплината Социална педагогика, в специалностите Социална 
педагогика, Социални дейности и Специална педагогика. Подчертано е, 
че помагалото може ефективно да се използва по време на семинарните 
упражнения по Социална педагогика и за самостоятелна подготовка на 
студентите обучаващи се в редовна и задочна форма. Целта е да се 
подпомогне самостоятелната работа на студентите по време на 
семинарните упражнения под ръководството на преподавателя. Чрез 
работата с помагалото се стимулира самостоятелната работа и 
самоконтрола на студентите при подготовката им за изпити, формират 
се умения за прилагане на усвоените знания по време на лекции и 
правилната им интерпретация, проследява се индивидуалната работа на 
студентите. 

Представеният от Ж. Военкинова за рецензиране „Дневник на 
студенти- стажанти за преддипломен педагогически тренинг и 
практикум”, е учебно помагало предназначено за студенти  
провеждащи Преддипломен педагогически  тренинг и практикум 
/ПДПТП/- I и II част. Дневникът е особено полезен и ценен с това, че 
може ефективно да се използва по време на подготовката и 
реализацията на ПДПТП и за самоподготовка на студентите обучаващи 
се в редовна и задочна форма. Целта е да подпомогне работата им по 
време на Предипломния педагогически тренинг и практикум /ПДПТП/ 
и да даде възможност на преподавателите да проследят 
индивидуалната работа на всеки студент по време на практиката.  
Използването на Дневника дава възможност да се проследи работата на 
студентите в екип, а също така и индивидуалната им работа в базите на 
Агенция “Социално подпомагане”.  

Освен в посочените по- горе монографии, учебници и учебни 
пособия Ж. Военкинова в различните публикации /51 на брой/ 
изчерпателно и обосновано изследва, и на тази основа прави 
изчерпателни заключения, и изводи за наболели социално- 
педагоически проблеми, и като цяло за социалната дейност. 

ІV. Учебно-преподавателска дейност 

Учебните занятия, които води доц. Живка Военкинова са по 
следните дисциплини:- Теория на възпитанието, Дидактика. Социална 
педагогика, Геронтология и гериатрия, Андрагогика, Социална работа с 
деца на улицата, Семейна педагогика, Организация и управление на 
социално- педагогическите институции, Социално консултиране на 



лица лишени от свобода. Преподавателската и дейност е в областта на 
социалната педагогика и педагогиката. Всички учебни програми по 
дисциплините по които чете лекции се актуализират ежегодно като са 
съобразени с най- актуалната и съвременна  информация по 
преподаваната проблематика. Диапазонът на дисциплините, които чете 
Ж. Военкинова е достатъчно широк, което говори за нейната отлична 
подготовка, задълбоченост и висока ерудиция. Подготвените от Ж. 
Военкинова студенти са от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” от 
различни специалности на ШУ „Еп. Константин Преславски”. Била е 
научен ръководител на дипломните работи на магистри и бакалаври, 
които успешно са защитили дипломните си работи. Има съвместни 
публикации с дипломантите си.  Доц. д-р Ж. Военкинова в момента 
обучава 1 докторант.  

Ж. Военкинова е с висок статус на университетски преподавател 
и  успешно ръководи дейността на катедра „Социална педагогика” в 
ШУ „Еп. К. Преславски”.  

 V. Оценка на основните научни приноси на кандидата.   
 Основните научни приноси на кандидата са в областта на 
социалната педагогика, педагогиката, пенитенциарната педагогика, 
социално- педагогическа дейност, организацията и управлението на 
социално- педагогическата дейност и социално консултиране. 
Прецизно, с особено внимание и вещина са разгледани проблемите на 
социално- педагогическото обучение, и образование на студентите, и 
практическата им  подготовка в базите от социалната система, с които 
университетът има сключени договори. Приносите са следните: 

- задълбочен анализ на проблемите свързани с бъдещата 
социално- педагогическа дейност и формирането на умения за работа у 
студентите с хора нуждаещи се от социална подкрепа, и помощ; 

- интересен и задълбочен приносен момент са представените 
проблеми на социално- педагогическата дейност в пенитенциарни 
заведения; 

- компетентно представен анализ и идеи за ресоциализация, 
корекция и превъзпитание на поведението на престъпния контингет и 
на лица лишени от свобода; 



- съвременни идеи за  разрешаване на възникналите проблеми на 
лица с процоциално поведение; 

- съвременен поглед върху социалните аспекти на женската 
престъпност; 

- идеите свързани със социалните проблеми на хората от третата 
възраст са ценен и много актуален приносен момент, защото 
населението в Република България е застаряващо и този контингент се 
нуждае от специално внимание и грижи от страна на обществото; 

- проблеми за социализацията и социалната защита на деца 
извършили престъпления и деца жертви на насилие; 

- идеи за решаване на проблемите свързани с корупцията и 
социалният риск, и рисковите ситуации като водещ фактор в живота на 
съвременното информационно общество също съвременни и значими; 

- социално- педагоическа работа с деца и възрастни.     

Многостранните интереси и високата ерудиция на доц. Живка 
Военкинова са представени в един значителен брой научни публикации 
в различни научни направления, които дават основание да се приеме, 
че те са достатъчно задълбочени и изчерпателни. 

VІ. Публикации и цитирания на публикации, участващи в 
конкурса  

Разгледаните и рецензирани научни трудове са актуални, 
съвременни. Тяхната теоретична, и практическа значимост и 
приложимост в социално- педагогическото обучение и образование, а 
също така и в социално- педагогическата дейност са безспорни. 
Научните приноси на кандидата допринасят за обогатяване на научната 
литература с нови идеи и схващания по социално- педагогическата 
проблематика. Научните публикации на автора са различни и са 
публикувани  в представителни специализирани издания. Представени 
са различни факти и схващания, които дават основание за научни 
спорове и дискусии, които от своя страна са необходими за развитието 
на самостоятелното и творческо мислене на студентите, а също така и 
на всяка една наука. Предложените ни за рецензиране монографии, 
учебници, учебни помагала, и статии имат, както теоретичен, така и 



практичен принос, и могат да се използват от широк кръг студенти, 
преподаватели и специалисти, работещи в областта на висшето 
образование, социалните институции, а също така и в пенитенциарните 
институции. 

Доц. д-р Живка Военкинова има цитирания от автори от 
България, които са 10 на брой. Рецензент е на монографии, учебници и 
учебни помагала, сборници и на публикувани рецензии, становища на 
дисертационни трудове и за конкурси за заемане на академичните 
длъжности „доцент” и „професор”. 

 VІІ. Заключение 

 Въз основа на посоченото по-горе, считам че единственият 
кандидат по обявения конкурс за академичната длъжност професор- 
доц. д-р Живка Енчева Военкинова отговаря напълно на ЗРАСРБ, 
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за развитието на 
академическия състав на Шуменския университе „Епископ Константин 
Преславски“. 

 Поради всичко това, оценка ми за заемане на обявената по 
конкурса академична длъжност „професор“ от доц. д-р Живка Енчева 
Военкинова е ПОЛОЖИТЕЛНА.   

 Представените научни трудове, постигнатите научни резултати и 
преподавателската дейност на доц. д- р Живка Военкинова ми дават 
основание да дам положителна оценка на кандидатурата и да 
предложим на Факултетния съвет на Педагогическия факултет на 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ да избере 
кандидатът доц. д-р Живка Енчева Военкинова за ''професор'' в 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в област 
на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1. 2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- 
социална педагогика).              
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