
РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д. ик. н. Маргарита Кирова Бонева 

 

за научноизследователската и преподавателска дейност 

на доц. д-р Живка Енчева Военкинова 

кандидат за 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) 

 

І. Обща характеристика и професионална биография на 

кандидата 

Кандидатът за 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 завършва през 1989 г. 

специалност “Предучилищна педагогика”, ОКС “магистър”. 

До 1999 г. е работила като детски учител. Постъпва на работа в 

Шуменския университет през 1999 г. като асистент, от 2001 г. е главен 

асистент. Придобива образователната и научна степен “доктор по 

Теория на възпитанието и дидактика през 2001г. (СНС по Педагогика 

при ВАК). От 2006 г. е доцент по Теория на възпитанието и дидактика 

(Социална педагогика). 

Доц. д-р Военкинова е разработила учебните програми и води 

лекционни курсове по социална педагогика, теория на възпитанието, 

дидактика, 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, институции за превенция и ресоциализация 

за деца и възрастни. В преподавателската си дейност се отличава с 

професионализъм, компетентност и взискателност. 

Ръководила е 8 дипломанта в бакалавърска и магистърска 

степен. 

Ръководи един докторант държавна поръчка. 

Доц. д-р Военкинова е участвала  и участва в 11  

научноизследователски проекта, от които четири национални и седем 

вътрешноуниверситетски.  

От 2009 г. доц. Военкинова е ръководител на катедра, а от 2007 

г. е член на ФС на ПФ. 

 

ІІ. Обща характеристика на научната продукция 

Единственият кандидат по конкурса за “професор” участва в 

него с 59 публикации (от общо 97), в това число  5 монографии, 1 

учебник, 2 учебни помагала и 61 статии и доклади в централен печат, 

международни и национални научни конференции. 

Всички представени публикации са в областта на обявения 

конкурс. 

В монографията “ Социални аспекти на женската престъпност” 

доц. д-р Военкинова представя проблемите на женската престъпност и 

мястото на превенцията за справяне с нея. 

В монографичния труд “ Социални аспекти на пенитенциарната 

педагогика” компетентно и задълбочено са представени основните 

проблеми на социално- педагогическата дейност в местата за 

лишаване от свобода. Подробно са представени функциите на 



институциите и обществото при решаване на проблемите на лишените 

от свобода и тяхната ресоциализация. 

Монографията „Социално-педагогическа дейност с малолетни и 

непълнолетни извършители на противообществени прояви” представя 

проблемите на социално-педагогическата дейност с деца, извършители 

на противообществени прояви и възможностите за превенция и 

корекция на пенитенциарните прояви в поведението на възпитаниците 

на възпитателните училища-интернати. 

Обект на монографията „ Социални проблеми на хора от третата 

възраст” са социалните проблеми на хората на възраст 65-90 години. 

В аналитичното помагало “Социално-педагогически 

професионален практикум на студенти в базите от социалната 

система” е представена спецификата на социално-педагогическия 

практикум на студентите в базите от социалната система. 

Кандидатката за заемане на академичната длъжност „професор” е 

съавтор и на „Дневник на студенти-стажанти за преддипломен 

професионален тренинг и практикум”, който се използва при 

реализиране на практическото обучение на студентите в базите. 

Учебникът „Социална педагогика” и практическото ръководство 

за семинарни упражнения и самостоятелна работа по социална 

педагогика показват високата ерудиция и компетентност на авторката 

по проблемите на социалната педагогика и собственото й виждане за 

решаване на моралните проблеми в обществото. 

Книгата е ценно учебно помагало за студентите от 

специалностите „Социална педагогика”, ”Социални дейности”, 

„Специална педагогика”. 

Считам, че предложената тематика в научната продукция е 

актуална и интересна и представя доц. д-р Живка Военкинова като 



педагог, работещ по актуални проблеми в областта на социалната 

педагогика, социалната работа, училищното и висшето образование. 

ІІІ. Оценка на основните научни приноси на кандидата 

Основните научни приноси на кандидата са в: 

 емпиричното изследване на проблемите на лицата, лишени от 

свобода; 

 иновационните подходи при решаване на проблемите на 

малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени 

прояви; 

 изследване на проблемите на хора от третата възраст и 

предлагане на рационален подход за решаването им; 

 компетентно представяне на професионалната идентичност на 

социалния работник в контекста на професията и професионалния 

профил; 

 анализ и детайлно представяне на социалните аспекти на 

женската престъпност; 

 съвременните проблеми на социалната работа; 

 проблемите на превантивната дейност в социалните 

институции; 

 превенция на девиантните прояви на учениците; 

 социалната работа с деца и възрастни. 

 

Заключение 

Актуалността и значимостта на научните приноси на кандидата 

за мен са безспорни. 

Предложените монографии, книги, учебници и учебни помагала 

имат както теоретичен, така и практичен принос и могат да се 

използват от широк кръг студенти, преподаватели и специалисти, 



работещи в областта на училищното и висшето образование, 

социалната педагогика, социалната администрация и социалната 

работа. 

Въз основа на посоченото по-горе, отчитайки богатия 

преподавателски опит, ерудиция и компетентност, считам че 

единственият кандидат по обявения конкурс за заемане на 

академичната длъжност “професор”: 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 отговаря напълно на ЗРАСРБ, 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за развитието на 

академическия състав на Шуменския университет “Епископ 

Константин Преславски”. 

В резултат на всичко това, моята оценка за заемане на 

академичната длъжност “професор” от доц. д-р Военкинова е 

положителна. 

Постигнатите научни резултати ми дават основание убедено да 

препоръчам на уважаемото Научно жури да дадем положителна 

оценка на кандидата и да предложим на Факултетния съвет на 

Педагогическия факултет на Шуменския университет “Епископ 

Константин Преславски” да избере кандидата доц. д-р Живка Енчева 

Военкинова за “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). 

 

 

16.07.2014 г.                            Рецензент: 

гр. Шумен                                     (проф. д. ик. н. М. Бонева) 


