
СТАНОВИЩЕ  

от  проф. д-р  Ирина Колева Колева, 

СУ „ Климент Охридски”, 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 36 от 25. 04. 

2014 г. Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално 

направление 1. 2. Педагогика, (Теория на възпитанието и дидактика- 

социална педагогика)   с единствен    кандидат    доц.  д-р  Живка Енчева 

Военкинова 

 

І. Обща характеристика и професионална биография на кандидата 

      Единственият кандидат по конкурса за професор по Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика- социална педагогика)- доц. д-р Живка Енчева 

Военкинова  е завършил специалност „Предучилищна педагогика”, Педагогически 

факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски” през 1989 г. През 1994г. завършва 

специализация по Педагогически мениджмънт и актуални педагогически проблеми 

в Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”. През 1995г. придобива 

Втора ПКС в ДИПКУ „Петър Берон”- гр. Варна. В периода 1982 г. - 1999 г.  е 

детски учител в област Шумен и по- късно в гр. Шумен, а от 1999г. г. до момента е 

преподавател по педагогически и социално- педагогически дисциплини в 

Шуменския университет ”Епископ Константин Преславски”. Заема академични 

длъжности- от 1993г. е хоноруван асистент по Педагогика, от 1999г.- асистент по 

педагогика, от 2001г.- доктор по Теория на възпитанието и дидактика- 05.07.01, от 

2001г.- главен асистент, от 2006г.- доцент по Теория на възпитанието и дидактика 

(Социална педагогика)- 05.07.01. Научната степен е степен е от 2001г.- Доктор по 

Теория на възпитанието и дидактика. Заеманите ръководни позиции 

/административен опит/ са от 01.01.2009г.- Ръководител катедра „Социална и 

специална педагогика”, а от 01.01.2012г.- Ръководител катедра „Социална 

педагогика”. От 2007г. e член на Факултетски съвет на Педагогически факултет 

при ШУ „Еп. Константин Преславски”. 

ІІ. Общо описание на представените работи 
 Единственият кандидат по конкурса доц. д-р Живка Енчева Военкинова е 

представил общо 59 публикации, в това число 5 монографии, 1 учебник и 2 учебни 

помагала, 51 статии с  ISBN и  ISSN. От всички публикации 1 монография, 2 

учебни помагала и 15 статии са в съавторство. Съавторите са подписали 

декларации за съгласие за участие на кандидата  в конкурса.   

      Всички представени публикации са в областта на обявения конкурс. 

ІІІ. Обща характеристика 

      В представените по конкурса работи изчерпателно са изследвани проблемите на 

социално- педагогическото образование като иновационен процес ''Социална 

педагогика'' и ''Социална педагогика /практическо ръководство за семинарни 

упражнения и самостоятелна работа'', а специално внимание се отделя на 

проблемите свързани с практическта подготовка на студентите за бъдеща социална 

реализация ''Социално- педагогически практикум на студенти в базите от 



социалната система'' и ''Дневник на студенти- стажанти за преддипломен 

педагогически тренинг и практикум''  В отделни монографии са представени 

въпроси свързани със социалните аспекти на пенитенциарната педагогика- 

''Социални аспекти на пенитенциарната педагогика''. Освен това обосновано е 

представено мястото на съвременния социален педагог в работата свързана с 

женската престъпност и социално- педагогическата му дейност с пълнолетни, и 

непълнолетни извършители на противообществени прояви- ''Социални аспекти на 

женската престъпност'' и ''Социално педагогическа дейност с малолетни и 

непълнолетни извършители на противообществени прояви /пенитенциарни 

аспекти/''. Изтъкнато е изключителното значение на  работата по превенция на 

престъпността и ресоциализацията на лица извършили престъпления. Значително 

внимание се отделя на най-съществените събития и проблеми  от живота на хората 

от третата възраст, които се нуждаят от социална подкрепа и внимание- „Социални 

проблеми на хора от третата възраст”.  

      Считам, че предложената тематика в научната продукция е актуална и 

интересна, и представя доцент Живка Военкинова като съвременен изследовател и 

педагог, работещ в областта на висшето образование. Монографиите, учебниците и 

учебните пособия, и статиите свързани с проблематиката на социално- 

педагогическото обучение и образование, социалните аспекти на пенитенциарната 

педагогика, информацията за социално- педагогическата дейност свързана с лица 

извършили противообществени прояви, изследванията насочени към социалните 

проблеми на хората от третата възраст могат да се ползват не само от студенти- 

бакалаври и магистри, докторанти, но и от всички, работещи в областта на 

педагогиката, социалната педагогика, пенитенциарната педагогика и 

образованието.  

ІV. Учебно-преподавателска дейност 

Доц. д-р Живка Енчева Военкинова води учебни занятия по дисциплините в 

ШУ „Еп. К. Преславки“:- 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. 

За всички дисциплина, по които чете лекции Ж. Военкинова е разработила 

програми, които са съобразени с учебните изисквания. 

V. Оценка на основните научни приноси на кандидата.  

      Основните научни приноси на кандидата са в: 

- социалната педагогика; 

- педагогиката; 

- пенитенциарната педагогика; 

- социално- педагогическа дейност; 

- организиране и управление на социално- педагогическата дейност; 

- социално консултиране. 

      Особено прецизно са разгледани проблемите на обучението и образованието, и 

практическата подготовка на студентите в базите от социалната система за бъдеща 

социално- педагогическа дейност и формирането на умения за работа с хора 

нуждаещи се от социална подкрепа, и помощ. Безспорно приносен момент са 



представените проблеми на социално- педагогическата дейност в пенитенциарни 

заведения, идеите за  ресоциализация, корекция и превъзпитание на поведението на 

престъпния контингет и разрешаване на възникналите проблеми. 

      Специален приносен момент са представените идеи свързани със социалните 

проблеми на хората от третата възраст. 

 Особен приносен момент са представените проблеми за социализацията и 

социалната защита на деца извършили престъпления и деца жертви на насилие, 

проблемите свързани с корупцията и социалният риск, и рисковите ситуации като 

водещ фактор в живота на съвременното информационно общество.       

      Значителният брой публикации (59) по съдържание представят многостранните 

интереси и високата ерудиция на доц. Живка Военкинова в различни научни 

направления. 

VІ. Публикации и цитирания на публикации, участващи в конкурса  

 Актуалността и значимостта на научните приноси на кандидата за мен са 

безспорни. Те следват от факта, че те са в представителни специализирани издани 

Предложените монографии, учебници и 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 10 цитирания от автори от България. Рецензент е 

на редица монографии, учебници и учебни помагала, сборници, а също така и на 

редица публикувани рецензии, становища на дисертационни трудове и за конкурси 

за заемане на академичните длъжности „доцент” и „професор”. 

   Важно е да подчертаем, че в своята преподавателска практика доц. д-р Ж. 

Военкинова е подготвила много студенти за бъдещата им професионална 

реализация. На голяма част от бакалаврите и магистрите е била научен 

ръководител на дипломните работи. Благодарение на изключителната и 

ерудираност, загриженост и внимание към обучаваните от нея студенти те 

защитават успешно дипломните си работи. Обучаван в момента докторанти на доц. 

д-р Ж. Военкинова е 1 на брой. С изключителна вещина и педагогическо 

майсторство насочва младите учени в научните им търсения по пътя на науката. 

Необходимо е да подчертаем, че на доц. Ж. Военкинова успешно ръководи 

дейността на катедра „Социална педагогика” в ШУ „Еп. К. Преславски”. 

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, моята оценка за заемане на обявената по конкурса 

академична длъжност „професор“ от доц. д-р Живка Енчева Военкинова е 

ПОЛОЖИТЕЛНА.   

      Постигнатите научни резултати ми дават основание убедено да препоръчам на 

уважаемото Научно жури да дадем 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).              

 

 

05.08.2014 г.                                   Автор на становището: 

гр. София                                                (проф. д-р Ирина Колева Колева) 

 

 

 

 


