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РЕЦЕНЗИЯ 

относно провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност 
"професор" по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност  (Теория 
на възпитанието и дидактика - Социална педагогика), публикуван в ДВ, 

бр. 36 от 25.04.2014 г. с единствен кандидат доц. д-р Живка Енчева 
Военкинова  

от проф. д-р Любомир Попов 
 

 Основание за изготвяне на рецензията – Заповед № РД-16-

080/23.06.2014 г. на Ректора на ШУ “Епископ К. Преславски”. 

 Биографични данни на кандидата. Живка Военкинова завършва 

средно образование в Трета езикова гимназия с преподаване на руски език 

„Асен Златаров” във Велико Търново. През 1977 г. завършва Институт за 

детски учители „Вела Благоева” в Русе, а през 1989 г. завършва висше 

образование в ШУ „Еп. К. Преславски”, специалност „Предучилищна 

педагогика”. От 1993 г. е хоноруван, а от 1999 г. – редовен асистент по  

педагогика в ШУ. От 2001 г. е Доктор по Теория на възпитанието и 

дидактика, а от 2001 – главен асистент. През 2006 г. става доцент по 

Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) в ШУ „Еп. К. 

Преславски”, където е на работа в момента. Специализирала е 

Педагогически мениджмънт и актуални педагогически проблеми (1994 г. в 

ШУ) и Втора ПКС (1995 г. в ДИПКУ Варна). През 2009 – 2011 г. е 

ръководител катедра „Социална и специална педагогика”, а от 2012 г. е 

ръководител катедра „Социална педагогика”. 

 Преподавателска дейност. Доц. д-р Ж. Военкинова преподава 

различни дисциплини в бакалавърска и магистърска степен, като: Теория 

на възпитанието, Дидактика, Социална педагогика, Геронтология и 

гериатрия, Андрагогика, Социална работа с деца на улицата, Семейна 

педагогика, Организация и управление на социално-педагогическите 
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институции, Социално консултиране на лица, лишени от свобода, 

Институции за превенция на деца и възрастни, Социална работа с 

възрастни и инвалиди, Организация и управление на социално-

педагогическите дейности, Социално консултиране, Регулиране и контрол 

на социално-педагогическите дейности, Педагогическа превенция на 

престъпността и пробационни практики, Иновации в предучилищното 

образование. Преподавателската си дейност реализира бакалавърска и 

магистърска степени в ШУ „Еп. К. Преславски” и в РУ „Ангел Кънчев”. 

 Тази справка показва наличието на забележително широки научно-

преподавателски интереси в областта на класическата педагогика и някои 

специални педагогически науки, както и на административно-управленски 

опит. 

Научноизследователска дейност и публикации. До момента доц. Ж. 

Военкинова има 8 монографии, 4 учебника, 3 учебни помагала, 92 статии в 

централния печат и участия в международни и национални конференции. 

От тях след хабилитацията през 2006 г.:  

►5 монографии:  

Социални проблеми на хора от третата възраст (2007). 

Монографията представлява теоретико-емпирично изследване на хора от 

третата възраст и по-специално – измерване на социалната адаптация, 

емоционално благополучие, уменията им за общуване с цел търсене на 

начини за решаване на техните социални проблеми.  

Социално-педагогически професионален практикум на студенти в 

базите от социалната система (в съавторство, 2011). Книгата отразява 

теоретико-емпирично изследване на готовността на студентите да прилагат 

придобитите знания и умения по време на обучението вече в практическа 

среда.  

Социално-педагогическа дейност с малолетни и непълнолетни 

извършители на противообществени прояви (пенитенциарни аспекти) 
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(2012). Тук се анализират разнообразни аспекти и проблеми пред ВУИ, 

рисковите фактори и превенцията на противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни и се доказва тезата за решаващото значение на 

възпитателните въздействия за адаптирането на децата към живота в 

училище и извън него.  

Социални аспекти на пенитенциарната педагогика (2012). В книгата 

се разглеждат проблемите на особеностите на възпитанието, 

превъзпитанието и социално педагогическата дейност в местата за 

лишаване от свобода, като се обосновава ролята на социалните педагози за 

намиране на „най-верния път към сърцето и ума на всеки един от 

обитателите на затвора” – една нелека задача, изискваща непосилен труд, 

вещина, опит, търпение и желание да се работи” с такива хора (цит. съч., с. 

5 – 6).  

Социални аспекти на женската престъпност (2014). В книгата се 

разглеждат структурата и криминогенните фактори, обуславящи женската 

престъпност, личностните особености на жените, извършващи 

престъпления, както и социалните аспекти на феномена женска 

престъпност. Обосновава се идеята, че „независимо къде са тези жени…е 

необходимо обществото да полага адекватни грижи и внимание към тях, да 

се стреми да ги превъзпитава и коригира поведението им в позитивна 

насока”, като в тази борба „трябва да се включат семейството, училището и 

социалните институции” (цит. съч., с.5). 

Освен с разнообразието на проблематиката тези монографии се 

отличават с подчертано задълбочен анализ и интерпретация на практически 

проблеми и на значителна по обем съвременна научна литература. 

►1 учебник – Социална педагогика (2008).  

►2 учебни помагала: Дневник на студенти-стажанти за 

преддипломен професионален тренинг и практикум (2006); Социална 

педагогика (практическо ръководство за семинарни упражнения и 
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самостоятелнаработа) (2007). Тези помагала изискват от студентите 

решаването както на практически, така и на теоретични задачи, което води 

до издигане изключително много на равнището на тяхната професионална 

подготовка.  

►51 статии. Статиите са отпечатани в престижни специализирани 

издания (с ISBN и ISSN), като научни сборници (от конференции и др.) и  

списания. 

Този голям обем от публикации говори за значителен творчески 

потенциал на кандидата и положителната оценка на професионално-

научното съзнание на колегиалната общност (в тази връзка следва да се 

отбележат констатираните 10 цитирания от други автори). Към това следва 

да се прибави широтата на професионалния интерес на доц. Ж. Военкинова, 

доколкото може да обобщим, че в произведенията си тя интерпретира 

изключително разнообразна проблематика, като: въпросите на женската 

престъпност, на пенитенциарната и социалната педагогика, на малолетните 

и непълнолетните извършители на противообществени прояви, социални 

проблеми на хората от третата възраст, корупцията като явление, социална 

работа с деца и семейства, проблеми, свързани с пристрастеността и 

зависимостта, теоретико-практическата подготовка на студентите за 

професионален труд и пр. Подобна количествено-качествена оценка е 

доказателство за достатъчно високата професионална зрялост на доц. Ж. 

Военкинова за получаване на званието професор. 

Други справки по допълнителните показатели по чл. 61 от 

ППЗРАСРБ. Освен посочените по-горе данни във връзка с 

преподавателската и издателската дейност на доц. Ж. Военкинова, следва да 

се посоци, че тя участва в: 

 ► 7 вътрешно университетски проекти на ШУ: Социална работа 

в места за лишаване от свобода; Социално-педагогически професионален 

практикум на студенти в базите от социалната система;  Социално-
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педагогически професионален практикум на студенти в Домове за деца, 

лишени от родителски грижи; Социално-педагогически професионален 

практикум на студенти с изключени групи; Социално-педагогическа 

дейност във Възпитателно училище-интернат; Иновационни практики в 

Домове са стари хора; Иновационни практики в социално-педагогическата 

работа.  

► 4 национални проекта (като обучител): Включващо обучение; 

Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на 

децата и юношите от ДДЛРГ „Детелина”, гр. Шумен; Обучение на 

педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални 

образователни потребности; Модернизиране на Центъра за дистанционно 

обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни 

електронни форми на обучение. 

►рецензирала е 7 проекта на ШУ.  

Тук може да се добави и това, че тя е била ръководител на 1 

докторант и на 8 дипломанта в бакалавърска и магистърска степен, 

рецензент на над 30 дипломанти от бакълавърска и магистърска степен и на 

дипломни работи за придобиване на 1-ва и 2-ра ПКС гр. Варна. Има участия 

в различни комисии, свързани със съставяне на текстове за кандидат 

студентски изпити и провеждането на изпити по „Свят и личност”, в 

комисии за провеждане на Държавни изпити и проверка на работите от 

изпити на студенти бакалаври и магистри. Била е председател на научно 

жури и има участия в защити на дисертационни трудове на докторанти. 

Доц. Ж. Военкинова е била член на Дружеството на педагозите в България, 

има 4 рецензии на дисертации, 3 – на монографии, 6 – на научни проекти, 

участия в над 15 докторантски изпита, в над 20 участия в комисия по 

вътрешен Одит, в изготвяне на документи за акредитация на специалност 

Социална педагогика, отговорник е по качеството на обучението и 

координатор по кредитната система на катедра „Социална педагогика и 
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обществени науки” за периода 2004 – 2009 г. Избирана е за курсов 

ръководител на магистърски курсове по Социално консултиране  и 

Организация и управление на социално-педагогическите дейности, както и 

на дипломанти в бакалавърска и магистърска степен. 

Всичко това показва, че тя се проявява и е високо ценен експерт в 

разнообразната преподавателска, научно-изследователска, контролна и 

управленска дейност от разнообразен мащаб. 

Придобити професионални умения и компетенции: 

1. Социални: комуникативност, колегиалност, екипност, социална, 

етническа и религиозна толерантност; 

2. Организационни: за мобилизиране и мотивиране за работа на 

студентските групи, за ръководство на педагогическия колегиум; 

3. Технически: за разработване на нагледни учебни помагала и 

пособия, пауър пойнт, таблици, схеми, диаграми, графики; 

4. Артистични: за емоционално и заинтригуващо представяне на 

учебния материал, чувство за хумор, висока степен на контактност и 

общителност със студенти, колеги и граждани. 

Владее руски и френски език и притежава компютърна грамотност на 

равнище текстообработващи програми.   

 В заключение, като се има предвид цялостната дейност за периода 

след хабилитирането, предлагам на членовете на журито да бъде 

присъдена академичната длъжност „професор” по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност  (Теория на възпитанието и дидактика - 

Социална педагогика) на доц. д-р Живка Енчева Военкинова. 

 

25 юли 2014 г.                                         Изготвил рецензията: 

                                                                        проф. д-р Л.Попов 


